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1. Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.'nin ("Şirken 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan 

bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit akış tablosu, 
özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı 

dipnotların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz. 

Şirket Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna Ilişkin Açıklama 

2. Şirket Yönetim Kurulu. rapor konusu finansal tabloların Türkiye Muhasebe 
Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları 'na ve Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDKH

) tarafından muhasebe ve finansal 
raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ , genelge ve 
açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden 
ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak 
bir iç kontrol sistemi olu ştu rulması , uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve 
uygulanmasından sorumludur. 

Yetkili Denetim Kuruluşu'nun Sorumluluğuna Ilişkin Açıklama 

3. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen 
finansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 
tarihli ve 26333 sayıh Resmi Gazete'de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim 
Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 
ve Uluslararası Denetim Standartları 'na uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal 
tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence 
sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız 

denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve 
dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; 
bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış , ancak, 
duruma uygun denetim teknikleri , finansal tabloların hazırlanması ve sunumu 
sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe 
politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Ancak, amacımız iç kontrol 
sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil , bağıms ız denetim tekniklerini 
koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla , Şirket yönetimi tarafından hazırlanan 
finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Aşağıda 
belirtilen bağımsız denetim görüşünün Oluşturulması için yeterli ve uygun denetim 
kanıtı sağlanmıştır. 
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Bağımsız Denetçi Görüşü 

4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla , Kredi Kayıt 
Bürosu A.Ş .'nin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona 
eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akışlarını BDDK tarafından muhasebe ve 
finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ , genelge ve 
açıklamalara (bakınız Dipnot 2) uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. , 

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ . 

a member of 
PricewaterhouseCoopers 

iJ()~ 
Alper Önder, SMMM 
Sorumlu Ortak Başdenetçi 

Istanbul, 2 Mart 2009 
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KREDİ KAYIT B ÜROSU A.Ş. 

3 1 ARALIK 2008 TARİHLİ BAGIMSI Z DENETİMDEN GEÇMİş B İLANÇO 
(TUm tutarlar Yeni TUrk Lirası ("vn:") olarak gösterilmişti r.) 

VARLıKLAR 

Dönen varlıklar 

Nakit ve nakit benzerleri 
Finansal yatırımlar 

Ticari alacaklar 
- il i şk i li taraflardan alacaklar 
- Diğer t icari alacaklar 

Di ğer dönen varl ı k lar 

Duran varhkJar 

Finansal yatırım lar 

Maddi duran varlıklar (net) 
Maddi o lmayan duran varlık lar (net) 
Di ğer duran varlık lar 

TOPLAM VARLıKLAR 

KAYNAKLAR 

Kısa vadeli yükümlülükler 

Ticari borç lar 
- il işkili taraflara borçlar 
- Diğer t icari borçlar 

Diğer borçlar 
Dönem karı vergi yükümlülüğü 
Diğer kısa vade li yüküm lülükler 

Uzun vadeli yü kümlü lükler 

Dipnot 
Refe ranslar. 

4 
5 
6 

23 

10 

S 
8 
9 

10 

6 
23 

7 
2 1 
13 

Çalışan lara sağlanan fayda lara i l i şkin karş ılıklar 12 
Erte lenm iş vergi yükümlülüğü 21 

ÖZKAYNAKLAR 

Ödenmi ş sennaye 
Sennaye düzeltme farkları 
Kardan ayrı lan kısıtlanmış yedekler 
Geçmiş yı llar karları 

Net dönem karı 

TOPLAM KAYNAKLA R 

14 
14 
14 
14 

2008 

20.106.808 

15.50 1.670 
1.280.539 
3.091.726 
1.725.290 
1.366.436 

232.873 

2.361.893 

2.30 1. 198 
58.267 
2.428 

22.468.701 

2.61 0.296 

795.369 
119.948 
675.42 1 

1.611.964 

202 .963 

92.776 

80.930 
11.846 

19.765.629 

7.425.000 
2.574.025 
2.707.158 

536.3 16 
6.523.130 

22.468.701 

Takip eden notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olu şrururlar. 

2007 

14.928.837 

10.799. 162 
1.762.941 
2.268.546 
1.604.271 

664.275 
98 .188 

3.516.604 

1.096.875 
2.340.570 

75.506 
3.653 

18.445.44 1 

2.039. 109 

555.27 1 
58.132 

497.139 
1.269.924 

57.932 
155.982 

144.524 

7 1.944 
72.580 

16.261.808 

7.425 .000 
2.574.025 
2.269.504 

494.664 
3.498.61 5 

18.445.441 



KREDi KAYIT BÜROSU A.Ş. 

31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN YıLA AiT GELİR TABLOSU 
(TAm tutarlar Yeni Türk Lirası cYTL") olarak gösterilmiştir.) 

Bağımsız Bağımsız 

denetimden denetimden 
Dipnot geçmiş geçmemiş 

Referansları 2008 2007 

Hizmet ge lirl eri 15 22.022.457 15.9 19.380 
Hizmet üretim maliyeti (-) 15 ( 13.475.264) ( 11.783.587) 

Brüt kar 8.547.193 4.135.793 

Genel yönetim giderleri (-) 16 (2.738.877) (2.458.937) 
D iğer faa liyet ge lirleri 18 36. 123 108.774 
Diğer faal iyet giderl eri (-) 18 (304 .000) (2.097) 

Faaliyet karı 5.540.439 1.783.533 

Fi nansal gelirler 19 2.918.825 2.7 13.348 
Finansal giderler (-) 20 (304 .134) ( 11 5.477) 

Vergi öncesi kar 8. 155.130 4.381.404 

Dönem vergi g ideri (-) 21 (1 .692.734) (888 .03 1) 
Ertelenmiş vergi geliri 21 60.734 5.242 

Net dönem karı 6.523.130 3.498.615 

Hisse başına kazanç 
(nominal değeri 1 YTL) 22 0,88 0,47 

Takip eden not lar bu finansal tabloların tamamlayıc ı parçasını oluştururlar. 
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KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. 

1 OCAK· 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT 

ÖZKAYNAK DEGişİM TABLOSU 
(Tam tutarlar Yı:ni Türk L iras ı ("YTL") olarak gösterilmiştir. ) 

Ktrd.an 
Sermaye ayr ı lan Geçmiş 

Dipnot Ödenmiş düzeltmt k.s .tl anmış yıllar Net dönem 
Referansları sermaye farkları yedtkler karları karı 

Ba~ımsız denetimden geçmemiş 

i Ora k 2007 itibariyle bakiyeler 14 7.425.000 2.574.025 1.802.413 494.664 3.672.834 

Y t,'dcklcre transferler 14 467.09 1 (467.09 1) 
Dagı ı ı lan lemeltUler 14 0 ,205.743) 
Net dönem karı 3.498.6 15 

3 1 Ara lık 1007 itibariyle bakiyeler 7.425.000 2.574.025 2.269.504 494.664 3.498.615 

BaAımsız dco netimden geçmiş 

i Ocak 2008 itibariyle bakiyeler 14 7.425.000 2.574.02.5 2.269.504 494.664 3.498.615 

Geçmi ş yıllar karlanna ıransfer 14 41.652 (41.652) 
Yedeklere ıran sferler 14 437.654 (437.654) 
Dağııılan temerruler 14 (3.0 19.309) 
Ncı dönem kan 6.523. 130 

31 Ara lık 2008 itibariyle bakiyeler 7.425.000 2.574.02:5 2:.707.158 536.3 16 6.52:3.130 

Tak ip eden notlar bu finansal tablola rın tamamlayıcı parçasın ı oluş tururlar. 

) 

Toplam 
özkaynaklar 

15.968.936 

(3.205.743) 
3,498.6 15 

16.261.808 

16.26 1.808 

(3.0 19.309) 
6.523.130 

19.765.62:9 



KREDi KAYIT BÜROSU A.Ş. 

31 ARALIK 2008 TARiHiNDE SONA EREN YıLA AiT 
NAKİT AKIŞ TABLOSU 
(TOm nıtarlar Yeni Türk Liras ı CYTL ,o) olarak gösterilmiştir.) 

i ş letme faaliyetlerine ilişkin nakit akımı : 

Neı dönem kan 

Faaliyellerden sağlanan net nakit mevcudunun 
net dönem kan ile mutabakatım sağlamak için 
yapılan düzeltmeler: 

Dipnot 
Referansları 

Amortisman paylan 8 
iı fa payları 9 
Kıdem tazminatı karşılıgı 12 
Ertelenen vergi gideri (gel iri) 2\ 
Cari dönem vergi gideri 2 1 
Kullanılmam ış izin karşılıg ı 13 
Faiz gel irleri 19 
Menkul kıymet geliri 5,19 

Aktif ve pasif kalemlerdeki degişiklikler 
öncesi faaliyetlerden saglan an net nakit 

Varlık ve yü kümlülüklerdeki degişimler: 
Ticari alacak lardaki net degişim 
Diger dönen/duran varlıklardaki degişim 
Ticari borçlardaki değişim 
Diğer borç lardaki değişim 
Peş in ödenen kurumlar vergisi 
Diğer yükümlülüklerdeki değişim 
Ödenen kıdem tazminatı 

i ş l etme faa liyetlerinden saglanan net nakit 

Yatırım faaliyetlerine ili şki n nakit akım: 
Maddi duran varlık alımlan 

Maddi o lmayan duran varlık alımları 
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit 
Finansal varlık alımları 

itfa edilen finansa l varlıklar 
Tahsil edi len faiz 

Yatırım faaliyetlerinden saglanan net nakit 

Finansman faaliyetlere ilişkin nakit akım : 

Ortak lara ödenen temettUler 

Finansma n faaliyetlerinde kullanılan net nakit 

Nakit ve nakil benzeri değer lerdeki net a rtış/(aza lış) 

Dönem başı nakit ve nakiı benzeri degerler 

Dönem sonu na lUt ve nakit benzeri değerler 

6 

6 
7 

2 1 

12 

8 
9 

5 
5 

14 

4 

4 

Bağımsız 

denetimden 
geçmiş 

2008 

6.523.130 

252.0 16 
32.771 
25.627 

(60.734) 
1.692.734 

17.3 i i 
(2.409.084) 

(320.723) 

5.753.048 

(823. 180) 
(339.807) 
240.098 
5 18.638 

(1.750.666) 
22.359 

(16.64 1) 

3.603.849 

(223.980) 
( 15.532) 
48 .3 96 

1.900.000 
2.376.851 

4.085.735 

(3.0 19.309) 

(3.019.309) 

4.670.275 

10.698.536 

15.368.8 11 

Takip eden notlar bu finansaltabloların tamam lay ıc ı parçasını oluştururlar. 

4 

Bağımsız 

denetimden 
geçmemiş 

2007 

3.498.6 15 

243.767 
36 .755 
17.291 
(5 .242) 

888 .03 1 
8.193 

(2.099.573) 
(492.635) 

2.095.202 

(82 .744) 
203 .987 

16.6 11 
168.838 

(830.099) 
49.480 

1.62 1.275 

(377.824) 
(22.306) 

( 1.0 11.1 92) 
1.200.000 
1.6 14.843 

1.403.521 

(3 .205.743) 

(3.205.743) 

(180.947) 

10.879.483 

10.698.536 



KREDi KAYIT BÜROSU A.Ş. 

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMiNE AiT 
FiNANSAL TABLOLARA iLişKİN AÇıKLAYıCı DiPNOTLAR 
(TOm (utarlar Yeni Türk Lirası (nVTL") olarak gÔS1t!Tilmiştir.) 

1 - ORGANiZASYON VE FAALİYET KONUSU 

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. ("Ş irket" veya "KKB"), II Nisan 1995 yı lında, 1993 tarihli 3182 no'lu 
Bankalar Kanunu ' nda değişiklik yap .lmas ıy la ve kredi bilgilerinin mali kurumlar aras ında paylaşımı 
mümkün hale gelmesi sonucunda kurulmuştur. Şirket,ıı bankanın eşit ortak lı ğı ile kurulmuştur. 
Şirket, 1999 yı lının Nisan ayında bireysel kredilere ilişkin bilgilerin paylaşımına yönel ik "Bireysel 
Büro Sistemi" faaliyete geçirerek üye kuruluşlar arasında veri transferine başlamıştır. 

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. 541 ı sayıt ı Bankacılık Kanunu' nda ön görüldüğü üzere (md.73/4) kredi 
kuruluşları (mevduat bankaları ile katılım bankaları) ile finansal kuruluşlar (kredi kuruluşları dışında 
kalan ve sigortac ılık , bireysel emekl ilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya 
Bankacılık Kanunu' nda yer alan faaliyetlerden en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile 
kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal holding şirketleri) arasında bu kuruluş ların müşter ilerinin 

risk durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve ınüşteri hizmetlerinin yerine getiri lmesi 
nedeniyle yapılacak bilgi ve belge alışveri ş ini sağlamak üzere kurulmuş bir şirkettir. 

11 Kasım 2004 tarihinde Pamukbank T.A.Ş.'nin T. Halk Bankası A.Ş.'ye devredilmesine bağlı olarak 
ve 1 Ekim 2006 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile Koçbank A.Ş.'nin birleşmesine bağlı olarak 
bu iki bankanın ortaklık payları % 18, ı 8'e yükselmiştir. 

KKB Türkiye'nin ilk ve tek kredi bürosudur. 3 ı banka ve 8 finansal kuruluş olmak üzere toplam 
39 üyeye sahipt ir. 

3 1 Aralık 2008 tarihi itibariyle personel sayı sı 26 kişidir (3 ı Aralık 2007: 28 kişi). 

Şirket Türkiye'de kayıtlı olup, kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir: 

Gardenya Plaza i, 42B Ofis Blok Kat 17, Ataşehir, Küçükbakkalköy - istanbul, Türkiye 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK"), 3 Temmuz 2008 tarih ve 2685 sayılı kararı 
ile Şirket' in Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu hükümlerine intibak ett iğini, anılan Kanunun 
Geçici I .maddes ine istinaden uygun görmüştür. 

Şirket' in 31 Aral ık 2008 tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloları 2 Mart 2009 tarihinde yönetim 
tarafından onaylanmışt ır. Genel kurul ve belirli düzen leyic i kuruluşlar, yasal mali tabloları 

yayımlanmasından sonra değiştirme hakkına sahipt ir. 

Şirket'in faaliyet konusu 

Kredi Referans Sistemi ("KRS"), KKB ' nin kuruluş amacı doğrultusunda geliştirilmiş bir "bilgi 
paylaşım sistemi"dir. Bünyesinde bulunan hesap kaydıyla KKB üyesi olan kurumlar arasında bireysel 
kredi ürünlerine yöne lik her türlü detay lı bilginin paylaşımına ve üyenin kredi karar aşamasında, 

bireysel risk faktörünü belirlemesine, dolayısıyla ilgili kredi ri skinin minimize ed ilebilmesine olanak 
sağ lar. KKB üyeleri, KRS'de gerçekleştirilen bir sorgulama i şlemiyle tüketic inin "borçlu" ve "kefil" 
konumunda bulunduğu tüm açık hesap bilgi lerine, son beş yıl içindeki kapalı hesap bilgilerine, son 
altı aydaki başvuru bilgilerine ve son 36 aylık döneme ait performans bilgilerine onlinefreal*time 
ortamda birkaç saniye içinde ulaşabilmektedir. Bu sayede tüketicinin toplam kredi ri ski ve ödeme 
alışkanlıkl arı çok kısa sürede beli rl enerek kredi karar sürecindeki riskler önemli oranda 
azahılmaktadır. Kurumsa l Büro Projesi ' nde bilgi pay laşımının baş lamas ıyla , bireyse l kred i 
bilgilerinin yanı sıra, kurumsa l kredi bilgilerine de ulaşma olanağı sağlanacaktır. 

5 



KREDi KAYIT BÜROSU A.Ş. 

i OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMiNE AiT 
FiNANSAL TABLOLARA iLişKİN AÇıKLA YICI DiPNOTLAR 
(TOm tutarlar Yeni TOrk Lirası ("'YTL") olarak gösterilmi şti r.) 

ı - ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU (Devamı) 

KRS altında üyelerin kredi portfoy yönetimi uygulamalarına destek verebi lmek amacıyla Kredi Analiz 
Sorgulaması (PMP Poıtfolio Management Program) adını taşıyan bir sistem mevcuttur. Bu sistem 
sayesinde üyeler KRS veritabanı ' nda aç ık ve/veya kapalı bireyse l kredi hesabı bulunan müşterileri ile 
ilgili tüm bilgilere bu toplu sorgulama i şlem i sayesinde ulaşır . 

Şi rket'i n diğer ürünleri ve hizmet alanları aşağıdaki gibidir: 

MiDES Müşteri İtirazları Değerlendinne Sistemi ("MiDES"), bir tüketicinin bireyse l büro 
sistemi bünyesinde paylaşılan bilgilerine ili şkin bir sorunu ilgili tüm üye lere ve birimlere 
kolayca duyurabilmesine ve sorunun g idereb ilmesi iç in ilgili birimlerce yürütülmesi gereken 
her tOrlü operasyonun kısa sürede tamamlanmasına olanak sağlayan bir s istemdir. 

SABAS Sahte BilgilBeyanlBaşvuru Alann Sistemi ("SABAS"), belirlenen kötü amaç lı 

girişimlere ait her türlü bilginin ve bunlarla ilgili olarak üye ve/veya mağdur konumdaki 
bireyler, şirket ler bazında doğmuş veya doğabilecek olan ri sk unsurunun, tanımlanmış 

kurallara, prensiplere ve standartlara otunulmuş bir disiplin içinde KKB üyeleri arasında 

paylaşılmasına ve gereken tedbirlerin a lınmasına olanak sağlayan bir sistemdir. 

Ek Bilgi Talebi Sistemi ("EBİTAS"), KKB üye lerinin belli prensipler ve prosedürler 
çerçevesinde ve e lektroni k ortamda birbirlerinden "ek bilgi" talebinde bulunabilmelerine ve 
KKB 'den ilgili desteği almalarına olanak sağlayan bir sistemdir. 

Portf6y Ulaşabilirlik Kalitesi Ö lçüm Sistemi ("PUK"), KKB Veritabanı ' ndaki her bir kredi 
hesap kaydının ul aşab ilirliğin i sağ layan veriler (ad, soyad, vatandaşlık numarası , vergi kimlik 
numaras ı , doğum tarihi, adres, vb.) aç ı s ından kalitesini be lirleyebilmek üzere KKB tarafından 
öze l olarak ge li ştirilmi ş olan bir ölçümlerne sistemidir. 

Bilgi Doğrulama Sistemi ("BDS"), üyenin, kendi sine başvuruda bulunan bir tüketicinin beyan 
ettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol etmes ine veya mevcut müşterilerinin eksik bi lg ilerini 
tamamlamasına ya da güncelliğini yitinniş olan müşteri bilg ilerini güncellemesine olanak 
sağlayan ve üye ler tarafından çok yoğun olarak kullanılan bir KKB sistemidir. 

Bireysel Kredi Notu (" BKN") bir tüketicinin, KKB üyesi olan kuruluştan aldığı ya da alacağ ı 

kredini n geri ödenmes ini diğer bir tüketic iye kıyasla ne ölçüde yerine getireceğini tahmin etmek 
amacıyla KKB tarafından üretilerek üyeye sunulan ve üyenin Kredi Referans Sistemi 
aracılığıy la, edind iği kredi raporunun özeti o larak da tanımlanabilecek olan say ı sa l bir 
gösterged ir. BKN, istatikse l model kullanılarak üretilmi ş olan bir "karar destek üTÜnü'·dür. 
BKN, rasyonel karar venne ve karar sürecinin kı salmasında büyük önem arz etmektedir. 

Limit Kontrol Sistemi ("LKS") i Mart 2007'de hayata geç irilmiş, "online/realtime" ortamda 
kredi kartı (ve kurumsal kredi) hesapları için bilgi paylaşıını sağlamaktadır. Kredi kartı 

kuruluşu konumundak i Him KKB üyesi kuruluş lar, yeni bir kred i kartı hesabı açacakları veya 
limit güncel lernesi yapacak ları zaman LKS sisteminde sorgulama yaparak ki şi nin ku llanmakta 
o lduğu tüm kredi kartı liınit bilgilerine anında erişebi lmektedir. 

internet SahtekarlıklaTl Alann Sistemi (" IFAS" ) internet üzerinden yapılan sahtekarlıkları 

önlemek üzere tasarlanmı ş bir sistemdir. Şubat 2007'de hayata geç irilen sistem üye (ve üye 
o lmayan baz ı ) kurumlar arasında il etişimin kurulmas ı ve bilgi pay laşımını sağlamaktad ır. 
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KREDi KAYIT BÜROSU A.Ş. 

i OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMiNE AİT 
FiNANSAL TABLOLARA iLişKİN AÇıKLAYıCı DiPNOTLAR 
(Tüm tutarlar Yeni Türk Urası ("YTL"") olarak gösterilmi~tir.) 

2 - FiNANSAL TABLOLARıN SUNUMUNA iLişKiN ESASLAR 

A. SUNUMA İLiŞKİN TEMEL ESASLAR 

Uygulanan Muhasebe Standartları 

Şirket'in finansaltabloları "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ilişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe 
Standartları Kurulu ("TMSK") tarafından onaylanan Tlirkiye Muhasebe Standartlarına ("TMS") ve 
Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak hazırlanmıştır. Şirket'in finansal 
tablolarının hazırlanmasında "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara ilişkin 
Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ"de öngörülen hususların TMS dikkate alınarak Ş irket 

faaliyetlerine ilgisi ölçüsünde uyarlanmışt ır . 

Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Lirası ("'YTL") c insinden Türk Ticaret 
Kanunu ("TTK") ve vergi mevzuatında belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve 
hazırlamaktadır. 

Finansal tabloların TMS'ye göre hazırlanmas ında Şirket'in bilançodaki varlık ve yükümlülükler ile 
bilanço tarihi itibariyle koşullu konular hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. 
Söz konusu varsayımlar ve tahminler düzenli olarak gözden geç irilmekte, gerekl i düzeltrneler 
yapılmakta ve bu düzeitmelerin etkisi gelir tablosuna yansı tılmaktadır. 

Karşılaştırmalı Bilgiler 

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket'in finansaltabloları 
önceki dönemle karş ılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Şirket 3 ı Aralık 2008 tarihi itibariyle 
bilançosunu 3 tAralık 2007 tarihi itibariyle hazırlanmış bilançosu ile i Ocak - 3 i Aralık 2008 hesap 
dönemine ait geli r tablosu, nakit akış tabl osu ve özkaynak değişim tablosunu ise i Ocak - 31 Aralık 
2007 hesap dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzen lemiştir. 

Türkiye Muhasebe Standartları'nın ilk kez uygulanması ile ilgili açıklamalar 

Şirket , finansal tablolarını ilgi li Yönetmelik uyarınca TFRS'ye uygun olarak ilk kez 3 1 Aralık 2008 
tarihi itibariyle hazırlamı ştır. Şirket i Ocak - 3 i Aralık 2008 hesap dönemine ait finansal 
raporlarnas ında TFRS 'ye uygulanmasında aşagıda açıklanan düzeltmeler yapılmıştır. 
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KREDi KAYIT BÜROSU A.Ş. 

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMiNE AiT 
FiNANSAL TABLOLARA iLİşKiN AÇıKLA YICI DİPNOTLAR 
{TUm tutarlar Yeni Türk Lirası cYTL") olarak gösterilmiştir.) 

2 - FİNANSAL T ABLOLARIN SUNUMUNA İLişKiN ESASLAR (Devamı) 

Şi rket, finansal tabloların hazır lanmasında "Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının ilk 
Uygu lamasına ilişkin Türk iye Finansal Raporlama Standardı" ("TFRS 1'") uygulamıştır. Ş irket 'i n 

TFRS'ye geçiş tarihi ı Ocak 2007'dir. Ş irket bu tarih itibariyle finansal tablo larının aç ılı ş ı arını 

yapm ıştır. 3 i Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan finansa l tab lo l arı nın TFRS'ye ilk geç iş tarihi 
i Ocak 2007'dir. 

TFRS uyarınca, Şirket finansal tab l o ları n haz ırlanması sı rasında tüm zorun lu ve zorun lu olmayan 
durumlar geçmişe yönelik incelemiştir. 

"Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını n ilk Uygulamasına ilişkin Türk iye Finansal Raporlama 
Standardı" ("TFRS 1 ") uyarınca 31 Aralık 2008 tarihli finansal tablolarla karşılaştınnalı olarak 
sunulan 31 Aralık 2007 ve 3 i Ara lık 2007 tarihli finansa l tablolara da TFRS uygulamasının etk il eri 
i Ocak 2007 tarihinden itibaren yansıtılmı ş olup, yapı lan düze ltmeler "Özkaynaklar" a ltında "Geçmiş 

Yıl lar Karları" hesabında muhasebe leştirilmiştir . 

1 Ocak ve 31 Aralık 2007 hesap dönemlerine ait özkaynakların mutabakat ı aşağıdaki gibidir: 

TFRS uygulaması öncesi yasal yedekler 
ve geçm iş yıllar karları 

Ça lışan lara sağlanan faydalara il i şkin karşılıklar 

Kul lanı lmamış izin ler karşılığı 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 

TFRS düzeltmesi 
Ertelen mi ş vergi etki si 

TFRS uygulamaları öncesi dönem 
özkaynak lan na top lam etki 

TFRS uygulamalan sonrası yasal 
yedekler ve geçmiş yı llar karları 

8 

Bağımsız 

Denetimden 
Geçmemiş 

1 Ocak 2007 

5.475.247 

21 1.279 
(95.771) 

456.978 
(77.822) 

494.664 

5.969.911 

Bağımsız 

denetimden 
geçmiş 

31 Aralık 2007 

5.726.468 

256.602 
(103.964) 

456.257 
(72.580) 

536.3 15 

6.262.783 



KREDİ KA YlT BÜROSU A.Ş. 

i OCAK - 3 i ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT 
FİNANSAL TABLOLARA İLİşKİN AÇıKLAYıCı DİPNOTLAR 
(TUm tutarlar Yeni TUrk Lirası ("YTL") olarak gösterilmi ştir.) 

2 - FİNANSAL TABLOLARıN SUNUMUNA İLİşKİN ESASLAR (Devamı) 

Şirket'in 31 Aralık 2007 itibariyle bilanço hesaplarının mutabakatı aşağıdaki gibidir: 

Bağımsız denetimden geçmiş 

VARLıKLAR 

Dönen varlıklar 

Nakiı ve nakit benzerleri 
Finansal yatırımlar 
Ticari alacaklar 
Diğer dönen varl ıklar 

Duran varlıklar 

Finansal yatırımlar 
Maddi duran varlıklar (ncı) 

Maddi o lmayan duran varlık lar (ncı) 

Di~er duran varlı klar 

TOPLAM VARlıKLAR 

KAYNAKLAR 

Kısa vadeli yllkOmlülükler 

Ticari borçlar 
Di~er borçlar 
Dönem kan vergi yOkomıu ıogo 

Diger kısa vaddi yOkllmıolOkler 

Uzun vadeli yükümllllllkler 

Açıklamalar 

i 
J 
2 

1.3.4 

J 
j 

6 
7 

2 

9 
2.8 

Ça l ışanlara saglanan faydalara i l işkin karş ı lıklar i O 
Eıtelenm i ş vergi ytlktlmlil l üğü 11 

ÖZKA YNAKLAR 

Ödenmiş sennaye 
Sennaye dilzehmc farkları 
Kardan aynlan kısıı]anm ı ş yedekler 
Geçmiş yıllar karları 

Net dönem karı 

TOPLAM KAYNAKLAR 

Açıklamalar: 

12 
il 

Önceki 
uygulama. 

17.535.827 

10,698.537 
1.321.166 
4.056.3 10 
1.459.814 

2.988.667 

1.0 ] LI 92 
1.865 .397 

11 .868 
100.210 

20.S24.494 

4.5S3.008 

626.409 
1.269.924 

888.03 ı 
1.768.644 

24S.993 

245.993 

IS.72S.493 

7.425.000 
2.574.025 
2.269.504 

3.456.964 

20.524.494 

TFRS'ye görl" 
ya pılan 

düzeltmeler 

(2.606.990) 

100.625 
441.775 

(1.787. 764) 
( 1.361.626) 

527.937 

85.683 
475. 173 
63.638 

(96.5 57) 

(2.513.899) 

(7 1. 138) 

(830.099) 
( ı .6 12.662) 

(101.469) 

(174.049) 
72.580 

S36.3 1S 

494.664 
41.65 1 

i. Vadeli mevduatlar ilzerindeki faiz geli r reeskonllarının nakit ve nakit benzeri değerl ere sın ıllandırılması 

2. Ticari alacak. borç ve tahakkuk hesaplarının netl eşt iri lmes i 

1 Şi rkeCin fi nansal yatırımlan Uzerind..: ki fai z geli r reeskontlann ı n finansal yat ır ımlara aktarılmas ı 

4. Şirke!'in vergi boreu ile vergi alacaklarının netl eştiri l mes i 

TFRS'ye göre 
hazırlanan 

finansal 
tablolar 

14.928.837 

10.799. 162 
1.762.941 
2.268.546 

98. 188 

3.516.604 

1.096.875 
2.340.570 

75.506 
3.653 

18A45.441 

2.039.109 

555.271 
1.269.924 

57.932 
155.982 

144.S24 

71.944 
72.580 

16.261.808 

7.425.000 
2.5 74.025 
2.269.504 

494 .664 
3.498.615 

i 8.4 .. S.4 .. i 

5. Maddi duran varlı kl arın tahmini ekonomik ömtlrlere göre ve dOğrusal yöntemle amoıti edi lmesinin etkis i 
6. 1-.bddi olmayan duran \'arlrklann tahmini ekonomik ömürler..: göre ve doğrusal yöntemle amoıti edilmesinin etkisi 
7. Şirkefin gelecek aylara ait gid..:rlerin diger dönen varlık la ra s ınıflandırı lması 

8. TFRS'yc g<..'"Ç i ş iLC izin karşılıklarının yeniden hesaplanması 
9. Ödenen vergi borç l ;:ırı n ın netleşt i rilmesi (Dipnot 2 J ) 

10. Kıdem tazminatınm yeniden hesaplanması sonucunda geri çevrilen karşıl ı ğın etkisi 
i J. Maddi ve maddi olm;:ıyan dumn varlı kl arın TFRS 'ye geçiş farkları ik izin. ve kıdem tazın i n;:ıtı k3rşılı kları Uzerinden 

hesaplanan ncı eıteknmiş vergi eık isi 

12. J ı Aralı k 2006 tarihi it ibariyle yap ı lan dUzeltmelerin toplam etkisi 
13 . TFRS 'ye göre yap ı l ;:ın düzel tmelerin eari dönem etkisi 
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KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. 

ı OCAK· 3 ı ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT 
Fİ NANSAL TABLOLARA İLİşKİN AÇıKLAYıCı DİPNOTLAR 
(Tüm rul:'ırlar Yeni Türk Lirası ("YTL ,O) olarak gösterilmiştir.) 

2 . FL'iANSAL TABLOLARıN SUNUMUNA İLişKİN ESASLAR (Devam ı) 

1 Ocak - 31 Aralık 2007 hesap döneme ait gelir tab losunun mutabakat ı aşağ ıdaki gibidir: 

Bağımsız denetimden geçmemiş 

Hizmet gelirleri 
Hizmet üretim maliyeti (-) 

Brüt kar 

Gı:nel yönetim giderkri (. ) 
Diger faa liyet gelirleri 
Diger faa liyet giderleri (-) 

Faa liyet ka rı 

Finansal gelirler 
Finansal giderler (-) 

Vergi li ncesi kar 

Donçm vergi gideri (-) 
Ertelenm iş vergi gel iri 

Net donem karı 

Aç ıklımalar : 

Aç ı klama 

14 
14, 15, 16 

15 

17 

16. 17 

18 

Önceki 
uygu lama 

28.413.855 
(24.237.579) 

4.176.276 

(2.465.955) 
108.774 

(369.563) 

1.449.532 

3.010.940 
( 115.477) 

4.344.995 

(888.03 1) 

3.456.964 

14. Nema gelir/giderlerinin ncll eşlirilmcsi (Dipnot ıd Ticari Alacak ve Borçlar) 

TFRS'ye göre 
y.apı lan 

dOzeitmeler 

( 12.494.475) 
12.453.992 

(40.483) 

7.0 18 

367.466 

334.001 

(297.592) 

36.409 

5.242 

4 1.651 

TFRS'ye göre 
hazırlanan 

fi na nsal 
t.ııb l olar 

15.9 19.380 
( 11.783.587) 

4. 135.793 

(2.458.937) 
108.714 

(2.097) 

1.783.533 

2.713.348 
( 115.477) 

4.381.404 

(888.031 ) 
5.242 

3.498.6 15 

15. Izin karşılıklarmm giderlcştirilmes i \ 'C kıdem 13zminatının iskonto edilmesinin ve maddi olmayan duran varl ıkların 
talımini ckonomik ömürlere göre ve doğrusal yöntcmle amortc edi lmesinin ilgili dönem etkisi 

16. Dig:er faaliyet gelirlerinde bulunan üyel ik gel irinin esas faa liyet karları ile sınıflandırılması vc netleşti rilmesi 
17. Elde edilen fi nansman geliri \'e karşılık giderlerinin dönemsellik gercgi nelleştirilmesi 
18. Maddi ve maddi olmayan durun varlıkların TFR$ 'ye geçiş farkları ile izin ve kıdcm tazminatı karşılık ları üzerindcn 

hesaplanan net enelenm i ş verginin ilgili dönem etkisi 
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KREDi KAYIT BÜROSU A.Ş. 

i OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMiNE AİT 
FiNANSAL TABLOLARA ilişKİN AÇıKLAYıCı DiPNOTLAR 
(TOm tutarlar Yeni TOrk Lirası ('"YTLn

) oLarak gösteri lmiştir.) 

2 - FiNANSAL TABLOLARıN SUNUMUNA iLişKİN ESASLAR (Devamı) 

Netleştirme i Mahsup 

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması , söz konusu varlık ve yükümlülükleri net 
olarak değerlendinneye niyet olması veya varlıkların elde ed ilmesi ile yükümlülükleri n yerine 
getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler. 

Ş irket, UMS K ve Ulus lararas ı Finansal Raporlama Yorumları Komitesi ("UFRYK") tarafından 
yay ınlanan ve i Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve 
yorumlardan kendi faal iyet konusu ile ilgili olanları uygulam ışt ır. 

2008 yılmda yürürlüğe giren ve Şirket finansal tabloları üzerinde etkisi olmayan standartlar ile 
mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: 

• UFRYK II , "UFRS 2 - Grup ve İşletmenin Geri Satın A lınan Kendi Hisselerine İli şkin 

İ ş lemler" (I Mart 2007 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan finansal dönemlerde 
geçerlidir); 

• UFRY K 12, "Hizmet imtiyaz Anlaşmaları" (lOcak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra 
baş layan finansal dönemlerde geçerlidir); 

• UFRY K 13, "Müşteri Bağlılık Programları" ( I Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra 
baş l ayan finansa l dönemlerde geçerlidir); 

• UFRY K 14, "V MS 19 - Tanımlanmış Fayda Varlığı Üzerindeki S ınırlama, Asgari Fonlama 
Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan Karşılıklı Etkileşimleri" (i Ocak 2008 tarihinde veya bu 
tarihten sonra baş layan finansal dönemlerde geçerlidir); 

• UFRYK 16, " Yurtdışındaki İş letme ile İlg ili Net Yatırımın Finansa l Riskten Korunmas ı" 

(I Kasım 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baş layan finan sal dönemlerde geçerl idir). 

Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafindan erken uygulUlıması benimsenmemiş standartlar ile 
mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: 

i Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan finansal dönemler için geçerli olan standart ve 
yorumlar: 

• UMS I, "Mali Tabloların Sunumu" doğrudan özkaynağa kaydedilen kalemlere ili şkin kapsamlı 

değişiklikler; 

• UMS 23 , "(Revize) Borçlanma Ma liyetleri" doğnıdan giderleştirmey i engelleyen kapsamlı 

deği şiklikler; 

• UMS 27, " Konso lide ve $010 Mali Tablolar" UFRS ' lerin ilk kez uygulanmas ında yat ırım 

maliyetl erine ilişkin değişiklik ; 

• UMS 28, " İ ş ıiraklerdeki Yat ırımlar": 

II 



KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. 

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT 
FİNANSAL TABLOLARA İLİşKİN AÇıKLAYıCı DİPNOTLAR 
(TOm tutarlar Yeni TOrk Lirası ('"YTL") olarnk gÖS1erilm i~1ir.) 

2 - FİNANSAL TABLOLARıN SUNUMUNA İLİşKİN ESASLAR (Devamı) 

• UMS 32, "Finansal Araçlar: Sunum" geri satın alma opsiyonlu finansal araçlar ve nakde 
çevri lmelerinde doğacak yükümlülüklerin açıklanması hakkında değişiklik ; 

• UMS 39, "Finansal Araçlar: Muhasebeleştinne ve Ölçme" riskten korunmaya konu olabilecek 
kalemlere ilgili değişiklikler; 

• UMS 40, "Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller"; 

• UFRS I, "Ulus lararası Finansal Raporlama Standartlarının ilk Kez Uygulanmas ı" UFR$' ]eri n 
ilk kez uygulanmasında yat ırım maliyetlerine ilişkin değişiklik; 

• UFRS 2, "Hisse Bazlı Ödemeler" hak ediş koşulları ve iptallerine ili şkin değişiklik. 

• UFRS g, "Faaliyet Bölümleri"; 

• UFRY K 15, "Gayrimenkul inşaat Anlaşmaları", 

• i Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan finansal dönemler için geçerli o lan 
standart ve yorum lar: 

• UMS 27, " Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar"; 

• UMS 31 "iş Ortaklıklarındaki Paylar" satın alma yönteminin uygulanması hakkında kapsamlı 
değişiklik ; 

• UFRS 3, "işletme Birleşmeleri"; 

• UFRS 5, "Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faa liyetler", 

Şi rket yönetimi, yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının ge lecek dönemlerde Şirket ' in 

finan sa l tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı görüşündedir. 

B. MUHASEBE T AHMİNLERİNDEKİ DEGişiKLiKLER VE HATALAR 

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değiş ikliğin yapıldı ğı cari 
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değiş ikliğin yapıldığı dönemde hem de ge lecek 
dönemde, ileriye yönel ik o larak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak 
şek ilde finansal tablolara yansıtılır. i Ocak " 3 ı Aralık 2008 hesap Jdöneminde muhasebe 
tahminlerinde herhangi bir değişi klik yapılmamıştır. 

c. ÖNEMLi MUHASEBE POLiTİKALARlNIN ÖZETi 

Nakit ve Nakit Benzerleri 

Nakit ve nakit benzerleri bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadır. Nakit ve nakit benzerleri, 
eldeki nakit, ban ka mevduat ıarı ile tutarı be lirli. nakde kolayca çevrilebilen kı sa vadeli ve yüksek 
likiditeye sahip, değerindeki değişim riski önemsiz o lan ve vadesi lIç aydan daha kısa olan yatırımları 
içermektedir (D ipnot 4). 
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2 - FİNANSAL TABLOLARıN SVNUMUNA iLişKİN ESASLAR (Devam,) 

Finansal Yatırımlar 

Finansa l yatırımların s ınıfl andırılmas ı , yatırımların hangi amaç için elde edilmesine bağlı o larak 
be lirlenmekted ir. Ş irket yönetimi, fi nansal varlığın slnıf1andırılmasını ilk elde edi ldiği tarihte 
yapmakta ve bu s ınıfland ırmayı her bilanço döneminde tekrar değerlendinnektedif. Şi rket, finansal 
yatırımlarını vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar o larak s ınıflandırmıştır. 

Vadeye kadar e lde tutu lacak finansal varl ıklar, vadesine kadar saklama niyetiy ıe elde tutulan ve 
fan lama kabiliyeıi dahil olmak üzere vade sonuna kadar e lde tutulabilmesi için gerekl i koşulların 
sağlanmış olduğu, sab it veya be lirlenebi lir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve kredi ve alacaklar 
dış ında kalan, ilk muhasebeleş tinne s ırasında alım satım o larak sını flandırılmayan, kayıtlarda 

satılınaya hazır o larak gösterilmeyen ve türev ol mayan finansal varlıklardır . Söz konusu varlıklar, ilk 
o larak e lde etme maliyeti üzerinden kayda a lınmaktadır. Bu değer, gerçeğe uygun değer o larak kabul 
edilir. Ed inilen vadeye kadar elde tutulacak varlıkların gerçeğe uygun değeri , bunların ed inilmesine 
esas i ş lem fiyatı veya benzeri finansal araç ların piyasa fiyatları esas alınarak bel irleni r. Vadeye kadar 
elde tutulacak finansal varlıklar, kayda alınmayı müteakiben etkin fa iz oranı yöntemi kullanılarak 

" iskonto edilmiş bedeli" ile değerlenmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak varlıklarla il gili faiz 
gelirleri gelir tablosuna yan sıtılmaktadır. 

Ş irke t ' in önceden vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar arasında sınıflandırdığ ı ancak 
sınıflandınna esaslarına uyulmadığından iki yıl boyunca bu s ınıflandınnaya tabi tutulamayacak 
finansal varlıkları bu lunmamaktadır . 

Tüm fi nansal varlıklar, ilk olarak bedelin gereğe uygun değeri o lan ve yatırımla ilgili satın alma 
masrafları da dahilolmak üzere maliyet bedeııeri üzerinden gösterilmektedir. Finansal tablo lara 
yansıtılmasından sonra satılmaya hazır finansa l varlıklar olarak sınıflandırıl an fi nansa l araçlar, gereğe 
uygun değerlerinin güvenilir bir şekilde hesap lanması müm kün olduğu sürece gereğe uygun değerleri 

üzerinden değerlenmi ştir. 

Maddi duran varlıklar 

Maddi duran varlıkların ilk kayıtları e lde etme tutarları ve varlığın kuııanılabilir hale getirilebilmesi 
içi n gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapı lmıştır. 
Madd i duran varlıklar, kayda a lınına larını izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmiş 

amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşü l mesinden sonra kalan tutarları üzerinden 
değer lenm iş t i r . 

Maddi duran varlıklar. i Ocak 2005 tarihinden önce ikti sap edilen kalemler ıçin YTL' nin 
3 i Aralık 2004 tarihi ndeki alım gücüyle ifade edilen düze ı tilm iş elde etme ma liyet leri üzerinden, 
i Ocak 2005 tarihinden sonra ikti sap edilen kalemler için ise e lde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş 
amorti sman ve mevc utsa kalıcı değer düşüklüğünün indiri lmes i sonras ın da oluşan net değeri ile 
finansal tablolara yansıtı lmaktadır. Amortisman , maddi varlı kların ekonomik ömürlerini yans ıtan 

oranlarda doğrusa l amortisman metoduna göre hesap lanmaktadı r. 
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i OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT 
FİNANSAL TABLOLARA iLİşKİN AÇıKLAYıCı DiPNOTLAR 
(Tom tutarlar Yeni TOrk Lirası ("YTL") olarak gösterilmiştir.) 

2 - FiNANSAL T ABLOLARIN SUNUMUNA İLişKİN ESASLAR (Devamı) 

Amortisman, maddi duran varlıkların maliyetleri üzerinden tahmin edilen faydalı ömürler esas 
alınarak dogrusa! yöntem kullanılarak ayrılmaktadır . Kullanılan yıllık amortisman oranları ve il gili 
faydalı ömürler aşağıdaki gibidir: 

Binalar 
Demirbaşlar 

Taşıtlar 

30 yı l 

10 yı l 

5 yıl 

Maddi duran varlıkların e lden ç ıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar sat ış hasılatından ilgili maddi 
duran varlığın net defter değerinin düşülmesi suretiyle tespit edilmektedir. 

Bilanço tarihi itibariyle varlıkların hurda değerleri ve faydalı ömürleri incelenmekte ve lüzumlu 
hallerde gerekli düzeltmeler yapılmaktadır. 

Maddi bir duran varlığa yapılan nonnal bakım ve onarım harcamaları, gider o larak 
muhasebe l eşti rilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde 
edilecek faydayı artıran nitelikteki yat ırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine 
eklenmektedir. Yatırım harcamaları , varlığın faydalı ömrünü uzatan, varlığın hizmet kapasitesin i 
artıran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler g ibi maliyet 
unsurlarından oluşmaktadır (Dipnot 8). 

Maddi olmayan duran varlıklar 

Maddi o lmayan duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale 
getirileb ilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiy le bulunmuş maliyet bedeli 
üzerinden yapı lmıştır. Maddi o lmayan duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet 
bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan 
tutarları üzerinden değerlenmiştir. 

Maddi o lmayan duran varlıklar bilgisayar yazıl ımlarından ol uşmakta ve beş yılda itfa edilmektedir. 
Bilgisayar yazılımlarını ge li ştinnek amacıyl a yapılan harcamalar gider olarak finansal tablolara 
yansıtılmaktadır . Bununla birlikte mevcut bilgisayar programlarının süre ve faydasını artıracak olan 
harcamalar yazı lımların maliyetine eklenmek suret iy le aktifleştirilmektedir. 

Değer düşüklüğünün olmas ı durumunda 
kazanılabilir değerine indirilir (Dipnot 9). 

Ticari alacak ve borçlar 

maddi o lmayan duran varlıkların kayıtlı değeri , geri 

Ticari alacak ve borçlar, kayıtlı değerleriyle deftere alınır ve müteakip dönemlerde etkin faiz oranı 
yöntemi kullanılarak iskonto ed ilmi ş değerleri üzerinden muhasebeleştirilir Şirket, standart bir yapıya 

uygun o larak üyelerinden sağladığ ı bireyse l kredi ürün bilgilerini, hiçbir değişiklik, birleştinne, 

ek leme ve benzeri i şlem lere tabi tutmaksızın özgün halleriyle KRS Veritabanı'na aktarmaktadır. 
Mevcut veri tabanında üyeler adına yap ılan her sorgulamada elde edinilen b ilgi bir diğer üyeden 
sağlandığ ı takdirde bilgi sağlanan kurumun lehine bir gelir yaratıl ır. Böylece sistem ç ift yönlü 
ça lışmakta ve üyeler KKB'nin sistemini kullanırken aynı zamanda sisteme sağladıkları bilgiler için 
sistemden ge lir e lde ederler. Bu gelire nema adı verilmektedir. Ticari alacaklar. üyelerin Şirket ' in 

sisteminden bilgi talep etme leri s ı ras ında , ticari borçlar ise üyelerin sağladıkları bilgiler sebebiyle 
neımılandırılmas ı esnasında oluşmaktadır. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARıN SUNUMUNA İLİşKİN ESASLAR (Devamı) 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 

Şi rket, Türkiye 'de mevcut i ş kanunlarına göre, emekl ilik veya isti fa nedeniyle ve i ş Kanunu ' nda 
belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle i şine son veri len çalı şanlara belirli bir toplu ödeme 
yapmakla yü kümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı , bu Kanun kapsamında oluşması muhtemel 
yükümlülüğün, belirli aktüeryal tah minler kuııanılarak bugünkü değer i üzerinden hesaplanmakta ve 
finansal tablolara yans ıtılınakıadır (Dipnot 12). 

Şarta bağlı yükümlütük ve varlıklar 

Karş ılıklar, Şirket'in hesap dönemi itibariyle süre ge len bir yasal veya yapıc ı yükümlülüğü olması , bu 
yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir ödeme ihtimalinin bulunması ve tutar hakkında güvenilebilir 
bir tahmin yap ılabilmes i durumunda finansal tablolara yansıtılır . 

Geçmi ş olay lardan kaynaklanan ve mevcudiyeti i şletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan 
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit 
edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varl ıklar finansa l tablolara dahil ed ilmernekte ve şarta bağlı 

yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmekted ir. 

Gelir ve giderin tanınması 

Gel ir ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebe leştirilmektedir. Gelir, hizmet satış larının 

faturalanmış değerlerini içerir. Satış lar, hizmetin verilmesi, ürünle il gili risk ve faydaların 

transferlerin yapılmış olmas ı , gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve i şlemle ilgili 
ekonomik faydaların üyelere akmas ının muhteme l olmas ı üzerine al ınan veya alınabilecek bedelin 
makul değeri üzerinden tahakkuk esas ına göre kayıtlara alınır. Gelir (Hasılat), KDV, iade ler, 
indrimler ve iskontolardan netlenmiş hali ile gösterilmektedir. 

KRS, LKS ve PMP ücret ge lirleri, üye banka lara veya finansal kuruluşlara hi zmet ler karşı lı ğında, 

üye lik sözleşmesine istinaden etkin sorgulama başına tutar üzerinden faturalanarak tahakkuk esasına 
göre kaydedilir. 

Faiz gelir ve gideri 

Faiz ge lir ve giderleri il gili dönemdeki gelir tablosunda tahakkuk esas ına göre 
muhasebeleşt irilmekıed ir . Faiz ge liri sabit getirili yatırım araç larının kuponlarından sağlanan gel irleri 
ve iskonto lu devlet tahvillerinin iç iskonto esas ına göre değerlenmelerini kapsar (D ipnot 19, 20). 

Yabancı para işlemleri 

Dövizle ifade edi len i ş lemler, iş lemin gerçek leşt iği zaman geçerli o lan kur üzerinden Türk Lirasına 
çevrilmektedir. Yabancı para c insinden bakiye ler dönem sonu kurları ile değer lenir. 

31 Aralık 2008 itibariyle ABD doları i ş lem lerinde kullanılan dönem sonu kuru 1,5 123 YTL. Avro 
i ş l emlerinde kullanılan dönem sonu kuru ise 2,1408 ' dir (3 1 Aralı k 2007: i ABD do l arı: 

ı. I 647YTL.I Avro, I,1I02YTL)(DipnoI24). 
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ı -FİNANSAL TABLOLARıN SUNUMUNA İLişKL'i ESASLAR (Devamı) 

Vergi Varlık ve Yükümlülükleri 

Cari Vergi: 

Dönemin kar ve zararı üzerindeki ge lir vergisi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve erte lenen vergiyi 
içennektedir (Dipnot 2 1). Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı 
üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yüküm!ü!üğünü ve 
geçmiş yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içennektedir. 

Ertelenmiş Vergi: 

Ş irket, bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye 
esas değeri arasında ortaya çıkan vergi lendirilebilir geç ici farklar için "Gelir Vergilerine ilişkin 

Türkiye Muhasebe Standardı" ("TMS 12") hükümlerine ve bu standarda ilişkin BDDK açıklamalarına 

uygun olarak ertelenmiş vergi hesaplamakta ve muhasebeleştimıektedir. 

Ertelenmiş vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibariyle 
geçerli bulunan yasa laşmış vergi oranları kullanılmaktadır. 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçic i farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir 
geçici farklardan oluşan erte lenmiş vergi erte lenmiş vergi varlıkları , gelecekte vergiye tabi kar elde 
etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıy la hesaplanmaktadır. 

Sermaye ve terneUüler 

Adi hisseler, sennaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan ed ildiği 

dönemde kaydedi lir. Sennaye artırımına ilişkin katlanılan vazgeçilmez ve kaçınılmaz doğrudan 

masraflar toplam ödenmiş sennaye içerisinde s ınıflandırılmaktadır. Şirket ortaklarına dağıtılacak 

temettü, ortaklar tarafından onaylandığı dönem içerisi nde Şirket'in finansa l tablolarına borç olarak 
kaydedilir. 

Nakit akımlarının finansal tablolara yansıtılması 

Nakit akış tablolarının düzenlenmesi amacıyla, Şirket nakit ve vadesi üç ayı geçmeyen banka 
mevduatı ile ters repo işlemlerinden alacakları dikkate almıştır (Dipnot 4). 

ilişkili Taraflar 

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri, 
aileleri ve kendileri tarafından kontrol ed ilen veya kendilerine bağlı şirket ler ile birlikte, i ştirakler ve 
müşterek yön~time tabi ortaklıklar " ilişkili Taraf Açıklamaları Standardı" ("TFRS 24") kapsamında 
ilişkili taraflar olarak kabul ed ilmi ştir. ilişki li taraflarla yapılan i şlemler (Dipnot 23). 

Varlıklarda değer düşüklüğü 

Finansal varlıklar dışındaki her varlık, bilanço tarihinde, söz konusu varlığa ilişkin değer kaybına dair 
gösterge lerin varlığı açısından incelenir. Bir varlığın kayı tlı degeri, tahmini yerine koyma değerinden 
büyük ise değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. Yerine koyma değeri, varlığın net satış degeri ile kullanım 
değerinden yüksek o lanı olarak kabul edilir. Kullanım degeri , varlığın sürekli kullanımı sonucu 
gelecekte elde edilecek tahmini nak it g iri ş lerinin ve kullanım ömrü sonundaki satış değerinin 

toplam ının bugünkü değeridir. 
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2· FİNANSAL TABLOLARıN SUNUMUNA İLişKİN ESASLAR (Devamı) 

D. ÖNEMLi MVIIASEBE DEGERLENDiRME, TAHMİN VE VARSA YIMLARI 

Şirket bir sonraki mali yıla ili şk in olarak, raporda açıklanan varlık ve yükümlülükleri etkileyecek 
tahmin ve varsayımları yapmaktadır. Tahmin ve kararlar devamlı olarak değerlendirilmektedir. içinde 
bulunulan şartlar altında gerçekleşmesi beklenen olay lar da dahilolmak üzere söz konusu tahmin ve 
kararlar, Yönetim ' in deneyimine ve diğer etkenlere dayanmaktadır. Yönetim, aynı zamanda 
tahminlerden ayrı olarak, muhasebe ilkelerinin uygulanması süreciyle ilgili bazı kararlar da 
almaktadır. Finansal tablolardaki miktarlarda önemli etkilere sahip kararlar ve gelecek mali yıla 

taşınan varlık ve yükümlülüklerde önemli ölçüde düzeitme gerekt irebilecek tahminler aşağıdakileri 
kapsamaktadır : 

Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar. Finansal varlıkların vadesine kadar elde tutulan 
finansal varlık olarak s ınıflandırılması yönetimin amacı ve kabiliyeti dahilinde yine yönetimin 
takdirindedir. Eğer Şirket bu varlıkları belirli durumlar, örneğin vadeye yakın bir tarihte önemsiz bir 
miktarın satılması, dışında vadesine kadar e lde tutmayı başaramazsa, bütün bu varlıkları sat ılmaya 
hazır finansa l varlık olarak yeniden sın ıflandırmak zorunda kalacaktır. Bu durumda yatırımlar itfa 
ed ilmi ş maliyet yerine gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçü lür. 

Ertelenmiş vergi varlığının tamnması. Ertelenmiş vergi varlıkları, söz konusu vergi yararının 

muhtemel olduğu derecede kayıt altına alınabilir. Gelecekteki vergi lendirilebilir karlar ve ge lecekteki 
muhtemel vergi yararlarının miktarı, Şirket tarafından hazırlanan orta vadel i iş planı ve bundan sonra 
çıkarılan tahminlere dayanır. İş planı , Şirket ' in koşullar dahilinde makul sayılan beklentilerini baz 
alır. 

3· BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

Şirket'in, ana faaliyet konusu finansal kuruluşlara hizmet sunmak ve hizmet sunduğu bölge Türkiye 
olduğundan 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle sona eren finansal tablolarda bölümlere göre raporlama 
yapılmamıştır. 

17 



KREDi KAYIT BÜROSU A.Ş. 

i OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMiNE AİT 
FiNANSAL TABLOLARA İLişKiN AÇıKLAYıCı DiPNOTLAR 
(TUm (uıarlat Yeni Tork Lirası (" YTL'") olarak gösterilmiştir,) 

4 - NAKiT VE NAKiT BENZERLERİ 

2008 

Kasa 107 
Bankalar 15.501.563 

- Vade li mevduat 15.501.385 
- Vades iz mevduat 178 

15.501.670 

Nak it ak ı ş tablosunda yer a lan nakit ve nakit benzeri değerler aşağ ıdaki gibidir: 

Kasa 
Banka lar 

2008 

107 
15.368.704 

15.368.811 

2007 

445 
10.798 .71 7 
10.798.134 

583 

10.799.162 

2007 

445 
10.698.09 1 

10.698.536 

3 1 Aralık 2008 tarihinde YTL'ye uygulanan vadeli mevduat faiz oranl arı %23,00 ile % 14,75 arasında 
değiş irken (31 Ara lık 2007: %17,90 ile % 18,90), yabancı para vadeli mevduat lar iç in bu oran 
%5,50' dir (3 1 Aralık 2007: %6,25). 

5 - FiNANSAL Y ATIRIMLAR 

Kısa vadeli finansal yatırımlar 
2008 2007 

Vadeye kadar elde tutulacak devlet borçlanma senetleri 1.280.539 1.762.94 1 

1.280.539 1.762.941 

Menkul k ıymetlerin ortalama faiz oranı % l7,22 'dir (31 Aralı k 2007: %2 2,60). 

2008 2007 
Uzun vadeli finansal yahnmla r 

Vadeye kadar elde tutulacak dev let borçlanma senetleri 1.096.875 

1.096.875 

3 1 Aralık 2007 tarihi itibariy le menku l kıymetlerin ortalam a faiz oran ı % 17,22 'dir 

18 



KREDi KAYIT BÜROSU A.Ş. 

i OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMiNE AiT 
FiNANSAL TABLOLARA iLişKİN AÇıKLAYıCı DiPNOTLAR 
(TOm tutarlar Yenı Tork Lirası ("YTL") olarak gösterilmiştir, ) 

5 - FİNANSAL Y ATlRJMLAR (Devamı) 

Vadeye kadar e lde tutulacak menkul kıymet ler vade dağıl ım ı aşağıdaki gibidir: 

2008 

3 aya kadar 1.280.539 
3·6 ayaras ı 

6· 12 ayarası 
ı y ıl ve üzeri 

1.280.539 

2007 

383.736 
1.379.205 
1.096.875 

2.859.816 

Vadeye kadar elde tutu lacak devlet borçlanma senetlerinin 2008 ve 2007 yılları itibariyle hareket 
tab lo ları aşağıdaki gibidir: 

ı Ocak bakiyesi 

Dönem içindeki alımlar 
Değerleme art ı ş ı 

Dönem içinde itfa voluvla elden ç ı karılanlar 

31 Aralık bakiyesi 

6 - TİcARİ ALACAK VE BORÇLAR 

Ticari alacaklar: 
ilişki l i taraflardan ticari alacak lar (Dipnot 23) 
Diğer ticari alacak lar 

2008 

2.859.816 

320.723 
( 1.900.000) 

1.280.539 

2008 

1.725.290 
1.366.436 

3.091.726 

2007 

2.555.989 

1.01 1.1 92 
492.635 

( 1.200.000) 

2.859.816 

2007 

1.604.271 
664.275 

2.268.546 

31 Aralık 2008 tari hi itibariyle ticari a lacak ların tamamı bir aydan kısa vadeli alacaklardan 
oluşmaktadı r. 

Ticari borçlar: 
il işk i li taraflara ticari borçlar (Dipnot 23) 
Diğer t icari borçlar 

19 

2008 

119.948 
675.421 

795.369 

2007 

58.132 
497.139 

555.27 1 



KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. 

i OCAK· 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT 

FİNANSAL TABLOLARA İLİşKİN AÇıKLA Y1CI DİPNOTLAR 
(TUm tutarlar Y ~i TOrk Liras ı CYTL") olarak gÖ~'eri ım işti r.) 

7 · DiGER BORÇLAR 

2008 2007 
~ısa vadeli diğer borçlar: 
Odenecek KDV 840.473 666.2 16 
Ödenecek diğer vergi ve yükümlülük ler 725.3 88 534.256 
Ödenecek sosyal güvenl ik kesintileri 40.9 15 39.185 
Di ğer borç lar 5. 188 30.267 

1.611.964 1.269.924 

8 - MADDi DURAN VARLıKLAR 

Makine, tesis 
Binalar ve cihazlar Ta~ıtlar Demirba:21ar Tol!lam 

Maliyet: 

ı Ocak 2008 2.283.687 836.114 359.896 476.762 3.956.459 
ilave ler 96.1 50 116.485 11.345 223.980 
çıkı~ıar(-} (94.75 1) (886) (95.637) 

3 ı Aralık 2008 2.283.687 932.264 381.630 487.221 4.084.802 

Birikmiş amortisman: 

i Ocak 2008 (774.55 1 ) (397.258) ( 114.524) (329.556) ( 1.6 15.889) 
İlaveler (76.123) (79.937) (69.069) (26.887) (252.0 16) 
Çıkl~lar 84. \3 1 170 84.301 

3 t Aralık 2008 (850.674) (477.195) (99.462) (356.273) (1.783.604) 

Net defter değeri 1.433.013 455.069 282.168 130.948 2.301.198 

Makine, tesis 
Binalar ve cihazlar Ta~ıtlar Demirba~lar To(!lam 

Maliyet: 

1 Ocak 2007 2. 283.687 723 .433 94.753 476.762 3.578.635 
ilave ler 112.681 265. 143 377.824 
Çıkış:lar(-} 

31 Aralık 2007 2.283.687 836.114 359.896 476.762 3.956.459 

Bir i kmiş amonisman: 

i Ocak 2007 (698.428) (322.755) (64.862) (286.077) (1.372. 122) 
ilave ler (76 .123) (74 .503) (49.662) (43.479) (243.767) 
Çıkı ş lar 

31 Aralık 2007 (774.551) (397.258) (114.524) (329.556) (1.615.889) 

Net defter değeri 1.509.136 438.856 245.372 147.206 2.340.570 

31 Ara lık 2008 ve 3 1 Ara lı k 2007 tari hleri itibariy le maddi duran varlıklar üzerinde rehin ve ipotek 
bulunmamaktadır. 

20 



KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. 

i OCAK - 31 ARALIK 2008 H ESAP DÖNEMİ NE AİT 
FİNANSAL TABLOLARA İLİşKİN AÇıKLAYıCı DİPNOTLAR 
(Tüm tutarlar Yeni Türk Liras ı ("YTL ,O) olarak gösterilmiştir.) 

9- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLıKLAR 

Maliyet: Bilgisayar Yazılımlan 

i Ocak 2008 
ilave ler 
Ç ,k, ş l",(-) 

J ı A ralık 2008 

Birikmiş amortisman: 

i Ocak 2008 
ilave ler 
Çıkı ş lar 

31 Aralık 2008 

Net defter değeri 

Maliyet: 

1 Ocak 2007 
ilaveler 
Ç,k,şl", (-) 

31 Aralık 2007 

Birikmiş amortisman: 

ı Ocak 2007 
ilaveler 
Ç ı k ışlar 

31 Aralık 2007 

Net defter değeri 

10 - DİGER DÖNEN YE DURAN VARLıKLAR 

Diğer dönen varlıklar : 

Peş in ödenen giderler 
Personele verilen avanslar 
Verilen sipariş avansları 

Di ğer varlıklar 

.)iğer duran varlıklar: 
Peş in ödenen giderler 

21 

2008 

124.534 
107.536 

250 
553 

232.873 

2.428 

2.428 

1.738.282 
15.532 

1.753.8 ı 4 

(1.662.776) 
(32.771) 

(1.695.547) 

58.267 

1.715.976 
22.306 

1.738.282 

(1.626.021) 
(36.755) 

(1.662.776) 

75.506 

2007 

96.557, 

1.63 ı 

98.188 

3.653 

3.653 



KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. 

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT 
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇıKLAYıCı DİPNOTLAR 
(TUm tutarlar Yeni TOrk Lirası (nYTl") olarak gösterilmiştir.) 

i i - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLıKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

Şi rket'i n 3 ı Aral ık 2008 tarih i it ibariy le al ınan ve ya verilen teminatı bulunmamaktadır . Şi rket'i n 

ayrıca J i Aral ık 2008 tarihi itibariyle açtığı davalar nedeniyle şarta bağlı varlıgı da bulunmamaktadır. 

(2007: Yoktur) 

12 - ÇALıŞANLARA SAGLANAN FA YDALARA İLİşKlı'! KARŞILIKLAR 

2008 2007 

Kıdem tazm ioatı karş ılığ ı 80.930 71.944 

80.930 71.944 

Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır. 

Türk i ş Kanunu ' na göre, Ş irket bir senesini doldunnuş olan ve Şirket' le ilişkisi kesi len veya emekli 
olan, 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, 

erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden persone li için kıdem tazminaIı ödemekle 
mükelleftir. 

23 Mayıs 2002 'deki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine ili şkin bazı 

geçiş süreci maddeleri çıkartılmı ştır. 

Ödenecek tazminat her hizmet yılı iç in bir ayl ık maaş kadardır ve bu tutar 3 i Aralık 2008 tarihi 
itibariyle 2. 173, 18 YTL (31 Ara lık 2007: 2.030, 19 YTL) ile s ın ı rland ırı lm ış tır. 

Kıdem tazm inatı yükümlülüğü yasa l o larak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir 
fonlama şartı bu l unmamaktadır. 

Kıdem tazminatı karş ılığı çalışanların emeklil iğ i halinde ödenmesi gerekecek muhtemel 
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır . 

TFRS, Şirket'in kıdem tazm inatı karş ılığın ı tahmin etmek ı ç ın aktüer değerl eme yöntemlerinin 
geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yüküm l ülüğün hesap l anmasında aşağıda ye r alan 
aktüer öngörü ler kullanılmıştır. 

iskonto oranı 

Emeklilik olas ılığına ili şkin sirkü lasyon oranı ( *) 

(*) Şirket'e ait degerleri yansıımaktadır. 

2008 

6.26% 
90,06% 

2007 

5,71% 
90,92% 

Teıne l varsayım, her yıllık hi zmet için be lirlenen tavan karş ılığın ın enflasyon ile orantılı olarak 
artmas ıdı r. Böylece uygul anan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkileri nden arı nd ı rılmış gerçek 
oranı gösteri r. Şirket ' in k ıdem tazminatı karş ılığ ı. kıdem tazminatı tavanı her a ltı ayda bir aya rland ığ ı 

içi n, i Ocak 2009 tarihinden it ibaren geçerli o lan 2.260,05 YTL (lOcak 2008: 2.087,92 YTL) 
üzerinden hesap lanmaktad ır. 



KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. 

ı OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT 
FİNANSAL TABLOLARA iLİşKİN AÇıKLAYıCı DİPNOTLAR 
(TOm tutarlar Yeni Turk Lirası ("YTL") olarak gösterilmişti r.) 

12 • ÇALıŞANLARA SAGLANAN FA YDALARA İLişKİN KARŞıLıKLAR (Devamı) 

K.dem tazm inatı karşılığının 2007 ve 2008 yı lları iç indeki hareket leri aşağıdaki gib idir: 

ı Ocak bakiyesi 

Cari dönemde ödenen tutar 
Cari dönemde ayrılan karş ılık tutarı 

- Hizmet maliyeti 
- Faiz maliyeti 
- Cari dönemde ayrılan karşılık tutarı 

31 Aralık bakiyesi 

13 - DiGER YÜKÜMLÜLÜKLER 

Kısa vadeli diğer yükümlülükler: 
Kullanılmam ış izin karşılığı 
Gelecek aylara ait ge lirler 
Diğer yükümlülükler 

14-ÖZKAYNAKLAR 

2008 

71.944 

( 16.641) 
25.627 

5.280 
4.504 

15.843 

80.930 

2008 

121.275 
50.119 
3 1.569 

202.963 

2007 

54.653 

17.291 
2.712 
3. 12 1 

11.458 

71.944 

2007 

103.964 
48.256 

3.762 

155.982 

Şirket' in esas sennayesi 7.425.000 YTL olup, bu sennaye beheri ı YTL itibari değerinde ve tamam ı 

nama yazılı 7.425 .000 adet hisseye bölünmüştür. 

Ş irket ' in nite likli paya sahi p kişi ve kuruluş ları bulunmamaktad ır. 

3 1 Ara lık 2008 ve 2007 tarihlerinde çıkarılmış ve ödenmiş sermaye tutarları defter değerleriy le 

aşağıdaki gibidir: 
2008 2007 

Hisse eVo) YTL Hisse (%) YTL 

Yapı ve Kred i Bankası A.Ş 18,182 1.350.000 18.1 82 1.350.000 
T.Ha lk Bankas ı A.Ş. 18.182 1.350.000 18, 182 1.350.000 
Akbank TAŞ. 9,091 675.000 9.091 675.000 
T.Garant i Bankası A.Ş. 9,091 675.000 9.09 1 675.000 
Şe kerbank TAŞ. 9,09 1 675.000 9.ü91 675.000 
T.iş Bankası A.Ş. 9.09 1 675.000 9,091 675.000 
Denizbank A.Ş. 9.091 675.000 9,09 1 675.000 
T.Vakıtlar Bankası T .A.O. 9.091 675.000 9.09 1 675.000 
T.C. Ziraat Bankas ı A.ş. 9,091 675.000 9.091 675.000 

Topla m ödenmiş sermaye 100,00 7.425.000 100,00 7.425.000 

Sennaye düzeltme farkları 2.574.025 2.574.025 

Toplam sermaye 9.999.025 9.999.025 

,. 
- > 
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1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT 
FİNANSAL TABLOLARA İLİşKİN AÇıKLAYıCı DİPNOTLAR 
(Tüm tutarlar Yeni TUrk Lirası ("YTL") olarak gösterilmiştir.) 

14 - ÖZKA YNAKLAR (Devamı) 

Sermaye düzeltme farkları ödenmi ş sermayeye yapılan nak it ve nak it benzeri ilave lerin enflasyona 
göre düzelt i lmiş toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları arasındaki farkı ifade 
eder. 

Kar yedekleri, geçmiş yıllar karları : 

Karda" ayrı lan kıs ı t lanmış yedekler (Yasa l Yedek ler) 
Geçmiş yıllar karları 

Yasal fin ansal tablolara göre önceki dönem net karından 
dönem içinde dağıtılan temettülerin ta rihi tutarları 

2008 

2.707.158 
536.316 

3.243.474 

3.019.309 

2007 

2.269.504 
494.664 

2.764.168 

3.205.743 

2008 tarihi itibariyle Vergi Usul Kanunu 'na göre hazırlanmış olan yasa l finansal tab lolarda 
2.707. 158 YTL tutarında yasal yedek (2007: 2.269.504 YTL) bulunmaktad ı r. 

Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağ ıda belirtilen kanuni yedeklerle il gili hüküm haricinde 
dağıtı labi lirler. 

Türk Ticaret Kanunu 'na göre, yasal yedek ler birinci ve ikinc i tertip yasa l yedekler olmak üzere ikiye 
ayr ı lır. Türk Ticaret Kanunu 'na göre birinci tertip yasal yedekler, Ş irket ' in ödenmi ş sennayesinin 
%20'sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5' i olarak ayrılır. ikinci tertip yasal yedekler ise 
ödenm iş sennayenin %5' ini aşan dağıtı lan karın % ıo' udur . Türk Ticaret Kanunu 'na göre, yasa l 
yedekler ödenmiş sennayen in %50'sini geçmediği Süreçe sadece zararl arı netleştinnek için 
ku l lanılabi l ir, bunun dışı nda herhangi bir şekilde ku ll anı lması mümkün değildir. 

15 - HizMET GELİRLERİ 

Hizmet gelirleri: 

Sorgulama geli rleri 
• KRS sorgulama ge lirleri 
• PMP sorgulama gelirleri 
· LKS sorgulama gel irleri 

Üye lik tes is gelirleri 
Parasal yaptırım gel irleri 
Diğer hizmet ge lirleri 

Hizmet üretim maliyeti: 

Sorgulama giderleri 
Personel giderleri 
i ş letme giderleri 
itfa gideri 
Amortisman gideri 
Diğer giderler 

Brüt kar 

24 

2008 

19.947.342 
15.021.885 
3.942.407 

983.050 
1.966.233 

81.250 
27.632 

22.022.457 

(10.023.004) 
(3.135.972) 

(I 03.523) 
(32.771) 
(22 .714) 

(157.220) 

(13.475.264) 

8.547.193 

2007 

14.692.233 
11.079.528 
2.971.530 

641.175 
1.1 70.720 

55.000 
1.427 

15.919.380 

(8 .879. 113) 
(2.643.765) 

(98.653) 
(36.755) 
(18.916) 

( I 06.385) 

(11.783.587) 

4.135.793 
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1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMiNE AiT 
FiNANSAL TABLOLARA iLİŞKiN AÇıKLAYıCı DiPNOTLAR 
(Tüm tutarlar Yeni Türk Li ras ı ("YTL ") olarak gösterilm i ştir.) 

16 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

Personel giderleri 
Amortisman gideri 
Tamir, bakım ve güvenlik giderleri 
Denetim ve müşavirlik giderleri 
Tems il ve ikram giderleri 
U laş ım giderleri 
Diğer giderler 

17 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 

Sorgu lama giderleri 
Personel giderleri 

- Maaş ve diğer personel giderleri 
- Personel prim giderleri 
- Kıdem tazminatı karş ı lık giden (Dipnot 12) 
- İzin yükilmllilük gideri (Dipnot (3) 

Amortisman gideri (Dipnot 8) 
Tamir, bakım ve güvenlik giderleri 
Ulaşım giderleri 
Denetim ve müşavi rlik giderl eri 
i ş letme giderleri 
Temsil ve ikram giderleri 
itfa gideri (Dipnot 9) 
D iğer giderler 

18 - DiGER FAALİYETLERDEN GELİR YE GİDERLER 

Diğer faaliyetlerden gelirler: 

Madd i duran varlık sat ı ş gelirleri 
Di ğer ge lirler 

Diğer faaliyeılerden giderler: 

BDDK sisteme giriş pay ı 

Di ğer giderler 

, --, 

2008 

1.859.000 
229.242 
174.9 19 
159.949 
86.887 
80.163 

148.717 

2.738.877 

2008 

10.023 .004 
4.994.972 
4.419.958 

532.076 
25.627 
17.311 

252.016 
174.919 
161.779 
159.949 
103.523 
86.887 
32.77 1 

224.321 

16.214.141 

2008 

22.470 
13.653 

36.123 

300.000 
4.000 

304.000 

2007 

1.636.423 
224.85 1 
164.022 
99 .263 

104.435 
54.873 

175.070 

2.458.937 

2007 

8.879.113 
4.280. 188 
3.349.363 

905.34 1 
17.291 
8. 193 

243.767 
164.022 
96.41 2 
99.263 
98.653 

104.435 
36.755 

239.916 

14.242.524 

2007 

89.0 10 
19.764 

108.774 

' .097 

2.097 
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1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT 
FİNANSAL TABLOLARA İLİşKİN AÇıKLAYıCı DİPNOTLAR 
(Tüm tutarlar Yeni Türk Lirası (hYTL") olarak gösteri l mişıir, ) 

19 - FİNANSAL GELİRLER 

Finansal gelirler: 

Faiz gelirleri : 
- Banka faiz gelirleri 
- Finansa l yatırımlarda" ge lirler 

Kur farkı ge lirleri 

20 - FİNANSAL GİDERLER 

Finansal giderler: 

Kur farkı giderleri 
Diğer finansman giderleri 

21 - VERGİ VARLıK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Dönem kan vergi yükümlülüğü: 

Kurumlar vergisi karşı l ı ğ ı 

Eks i: peşi n ödenen vergiler 

2008 

2.409.084 
320.723 
189.018 

2.918.825 

2008 

(301.0 18) 
(3.1 16) 

(304.134) 

2008 

1.692.734 
(1.692.734) 

2007 

2.099.573 
492.635 
12 1.1 40 

2.7 13.348 

2007 

( 111.587) 
(3.890) 

(115.477) 

2007 

888.03 1 
(830.099) 

57.932 

5520 sayılı " Kurum lar Verg isi Kanunu" ("Yen i Vergi Kanunu" ) 2\ Haziran 2006 tarihl i ve 
26205 say ılı Resmi Gazete' de yayım lanarak yürürlüğe girmiştir . Söz konusu Yeni Verg i Kanunu' nu" 
pek çok hükmü i Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerlidir. Buna göre Türk iye'de, kurumlar vergisi 
oranı 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren %20 'dir. Kurumlar verg isi oranı kurumların ticari kazanc ına 

vergi yasaları gereğince indirim kabu l ed ilmeyen giderlerin ilave ed ilmesi, vergi yasalarında yer a lan 
istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu bu lunacak vergi matrahına 

uygulanı r . Kar dağ ı t ı lmadığı takd irde başka bir vergi ödenmemektedir. 

Türkiye'dek i bir i şyeri ya da daimi temsi lcisi aracılı ğ ı ile ge lir elde eden dar müke llef kurumlar ile 
Türkiye' de yerleş ik kurum lara ödenen kar pay larından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bun ların dışında 

ka lan kiş i ve kurumlara yap ı lan temertü ödemeleri % 15 oranında stopaja tabidir. Karın sennayeye 
ilavesi, kar dağılımı sayıl maz ve stopaj uygulanmaz. 

Kurumlar üçer ay lı k mali karları üzerinden %20 oranında geç ic i verg i hesaplar ve o dönemi izleyen 
ikinc i ayın 14 'üncü gününe kadar beyan edip l7'nc i gün ü akşamına kadar öderler. Yı l içinde ödenen 
geçic i vergi o y ıla ait o lup izleyen yı l veri lece k kurumlar verg isi beyannamesi üzeri nden hesaplanacak 
kuruml ar vergisi nden mahsup edi lir. Mahsuba rağmen ödenmi ş geç ici vergi tutarı kalmas ı durumunda 
bu tutar nakden iade a lınabi leceği gibi devlete karş ı olan d iğer mali borçlara da mahsup ed ilebilir. 
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1 OCAK· 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT 
FiNANSAL TABLOLARA iLişKİN AÇıKLAYıCı DiPNOTLAR 
(Tıım tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL "J o larak gösterilmişti r.) 

21· VERGI VARLıK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI (Devam ı) 

En az 2 yıl süre ile elde tutulan i ştirak hi sse leri ile gayrimenkullerin sat ışından doğan karların 

%75' i, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şeki lde sennayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle 
özkaynak larda tutu l ması şart ı ile vergiden i stisnad ır . 

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mal i zararlar 5 yıl ı aşmamak kaydıy la 

dönem kurum kazancından indiri lebi lirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yı l karlarından mahsup 
edi lemez. 

Türkiye'de ödenecek vergiler konusunda vergi otori tesi ile mutabakat sağ lamak gibi bir uygulama 
bulunmamaktadır . Kurumlar vergisi beyanname leri hesap döneminin kapand ığ ı ay ı takip eden 
dördüncü ayın 25' inci günü akşamına kadar bağl ı bu lunu lan vergi dairesine verili r. Bununla beraber, 
vergi ince lemes ine yetki li makamlar beş yı l zarfında muhasebe kay ı t l arı nı inceleyebilir ve hatal ı iş l em 

tespit edi lirse ödenecek vergi miktarları değişebi lir. 

3 ı A ra lık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren dönem lere ait vergi gideri, aşağıdak i şek ilde 

özetlenmi şt ir : 

Cari dönem kurumlar vergisi 
Erte lenmiş vergi geliri 

Toplam vergi giden 

2008 

( 1.692.734) 
60.734 

(1.632.000) 

2007 

(888.031 ) 
5.242 

(882.789) 

Cari yıl vergi g ideri ile Ş irket'in yasal vergi oranı kullanılarak hesap lanan teorik vergı giderinin 
mutabakatı : 

Vergi öncesi kar 

%20 vergi oranı ile oluşan teorik vergi gideri 
Kanunen kabul edi lmeyen giderler 
Vergiden muaf gel irler 

Cari yıl vergi gideri 

Ertele nmiş Vergi: 

2008 

8. 155.130 

( 1.631.026) 
(6.961) 
5.987 

(1.632.000) 

2007 

4.381.404 

(876.28 1 ) 
(19.052) 

12.544 

(882.789) 

Ş irket erte lenen gel ir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde bu finansal tablolar ve 
Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendinnelerin sonucunda ortaya çıkan geç ici fark ların 

etki lerini dikkate alarak hesaplamaktadır . 

ileriki dönemlerde gerçekleşecek geçic i farklar üzerinden yüküm lülük metodun a göre hesaplanan 
ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükl eri için uygu lanan oran %20'd ir (3 i Ara lı k 2007: %20). 
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FiNANSAL TABLOLARA iLişKiN AÇıKLAYıCı DiPNOTLAR 
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21 - VERGi VARLıK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devam,) 

3 1 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri it ibariyle birikm iş geç ici farklar ve ertelenen vergi varlı k ve 
yükümlülüklerinin bilanço tarihleri iti bariyle yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hesaplama larının 

dökümü aşağ ıdaki gibidir: 

Maddi ve maddi o lmayan duran varlık l arın 

kay ıt lı değerle ri ile vergi matrahı arasındaki 

net fa rk 

Ertelenmiş vergi yükilmlülilkleri 

Vergitendirilebilir 
birikmiş e-ecici rarklar 

2008 2007 

522. 184 538 .8 11 

Ertelenmiş vergi 
varlıkları i (yO kUmiOlUkleri) 

2008 2007 

(104.437) ( 107.762 ) 

(104.437) (107.762) 

Kullan ı lmamış izinler 
Çalışan lara sağlanan faydalara i li ş kin karşı l ık l ar 

Sat ı ş ların dönernsellik ilkesi gereği 

( 121.275) 
(80.930) 

( 103 .964) 
(71.944) 

24.255 
16. 186 

20.793 
14.389 

oluşan ticari alacak farkı C260.75 II 

Ertelenmiş vergi va rlıkları 

Net ertelenmiş vergi yÜkümlÜınaa 

Erte lenmiş vergi hareket tablosu aşağıda bel i rt i lmişt i r : 

Dönem baş ı erte lenmiş vergi yükümlülüğü 
Cari dönem ertelenmi ş vergi geliri 

Dönem sonu ertelenm iş vergi yükümlülüğü 

22 - HiSSE BAŞıNA KAZANÇ 

52.150 

92.591 

(11.846) 

2008 

(72.580) 
60.734 

(11.846) 

35.182 

(72.580) 

2007 

(77.822) 
5.242 

(72.580) 

Ge lir tablosunda be lirtilen hisse başına kar, cari dönem nel karının , dönem boyunca piyasada bulunan 
hisse senetlerini n ağırlıklı ortalama say ı sına bölünmesi ile bulunmuştur. 

Türkiye'de ş irketler, sennayelerini ha lihaz ı rda bulunan hi ssedarları na , geçmi ş y ıl kazanç l arından ve 
yeniden değerleme fonlarından dağıttıkları "bedelsiz hisse" yolu ile artı rabilmektedirler. Bu tip 
"bede lsiz hisse" dağılımları , hisse başına kar hesaplamalarında, ihraç edilmiş hi sse gibi 
değerlendirilir . Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı orta lama hisse say ı s ı , hisse senedi 
dağıt ım larının geçmi şe dönük etkilerini de hesaplayarak bulunmuştur. 

Hisse başına kar hesaplamaları , hissedarlara dağıtılabilir net karın ihraç edilmiş bulunan hi sse 
senetlerinin ağı rl ıklı ortalama sayıs ına bölünmesi ile yapılm ıştır. 

Hissedarlara ait net dönem karı 

ihraç ed ilmiş hisselerin ağ ır lı k lı orta lama sayıs ı 

Hisse başına kazanç 
(Nominal değeri t YTL) 

28 

2008 

6.523.13 0 
7.425.000 

0.88 

2007 

3.498.615 
7.425 .000 

0,47 
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23 - İLİŞKİLİ TARAF AÇıKLAMALARı 

(a) Hizmet satış/arı 

Ortaklara hizmet satış ları 

Diğer ili ş kili şirket lere hizmet satışları 

(b) Hizmet alImIaTı 

Ortaklardan muhtelif alımlar 
Diğer il i şki li ş irke tlerden muhtelifalımlar 

(c) Diğer hizmet alımları 

Diğer ilişkili şirketlerden diğer alımlar(·) 

2008 

13.333.383 
29. 182 

13.362.565 

2008 

34.840 
95.72 1 

130.561 

2008 

290.299 

290.299 

2007 

9.095.304 
18.592 

9.113.896 

2007 

47.624 

47.624 

2007 

134.35 1 

134.351 

(*) ili şki li ş irketlerden diger alımlar altında sınıflandırılan alımlar yapılan ferdi kaza, bireysel emeklilik ,özel 
sağlık sigot1alarından ve alınan araç bedellerinden oluşmaktadır. 

(d) Faiz gelirleri 
2008 2007 

Ortaklardan elde edilen banka faiz ge lirleri: 2.409.084 2.099.573 

2.409.084 2.099.573 

(e) Üst düzey yöneticilere sağlanan/ayda/ar 

Üst düzey yönetici ler ve yönetim kuruluna sağlanan faydaların toplamı 2008 yı lı için 
1.330.4 19 YTL·di, (2007: 1.163.659 YTL). 
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FİNANSAL TABLOLARA İLİşKİN AÇıKLAYıCı DİPNOTLAR 
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23 - İLİşKİLI TARAF AÇIKLAMALARJ (Devamı) 

(f) Nakit ve nakiı benzerleri 
2008 

Ortaklarda bu lunan banka mevduatıarı 15.501.563 

15.501.563 

(g) MaVJıizmet satış/alım/onndan ortaya çıkan yı/sonu bakiye/eri 

2008 

Ortaklardan alacak lar i. 721.020 
Di ğer ilişkili taraflardan alacak lar 4.270 

1.725.290 

2008 

Ortak lara borçlar 74.671 
Diğer ilişki li şirket lere borçlar 45.277 

119.948 

(h) MaVh;zmel a"mlarmdan ortaya çıkan yı/sonu diğer bakiye/er 

2008 

Diğer ilişkili şirketlere peş in ödenen giderler 58.972 

58.972 

Finansal Risk Yönetimi 

2007 

10.798.717 

10.798.717 

2007 

1.599.202 
5.069 

1.604.271 

2007 

27.469 
30.663 

58.132 

2007 

66.727 

66.727 

Şi rket faa liyet le rinden dolayı , döviz kurları ile faiz oran larındak i değişimlerin etkileri dahil çeşit li 

finansal risk leri yönetıneye odaklanm ıştır. Finansal Risk Yönetimi hem gene l müdürlük hemde mali 
ve idari işler bölümü tarafından takip edi lmektedir. Şirket, risk yönetimi çerçevesinde piyasa lardaki 
dalga lanmaların getireceği potansiye l olu msuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamı şt ır. 

i) Kredi riski açık/ama/uTl 

Kredi risk i, ticari i li şki içinde olan taraflardan birin in bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü 
yerine getirememes i sonucu diğer tarafın finansa l açıdan zarara uğraması riskidir. 

Şirket' in kredi riski ağırlıkl ı olarak ticari alacaklar. vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler ve 
banka lardaki mevduatıardan oluşmaktadır. Şirket ' in bankalardak i mevduatı 3 aydan kısa vade li o larak 
plase edilmektedir. Menkul kıymetler ise T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşar lı ğ ı tarafından ihraç 
edi len dev let borçlanma senetlerinden ol uşmaktad ır. 
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24· FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİGİ VE DÜZEYİ 

Tiuri Alınklar 

iliş lJli Oigfr 
2008 Tır.f Tarif 

Raporiımı ıari hi itibariyle maruz ulıııan 
LU mi krtdi riski 

Vadesi geçmem i ş ya da de~er 

dQşOklogOne uB!amamış finansal 
varlıkların net defter deieri 

2007 

Raporlama ı uihi itiba riyle maruz lalı".n 
ua mi krt di riski 

V3desi geçmemiş }'a da deger 
dllşııldııgllne uğramam l$ finansal 
varh~la.rın neı defter değeri 

1.728.077 1.367.763 

I.n8.077 1.367.763 

Tiuri Alae. ldır 

hi ş ki]; Diger 
Tarar Tarif 

1.604.27 1 664.275 

1.604.271 664.275 

DieST Alanklar 
ili ş kili Diger 
Tarı f Taraf 

232.873 

lJl.S7J 

Diger Alacaklar 
Ili ş kili Diger 
Taraf Tıraf 

98.188 

98.1 88 

Vadcyc Kadır 
Elde Tutulan k 

~!~nkul Kıvmetler 

Bı nklıllrd a ki 

'\ındoıt 

ili şki li Diger 
Taraf Tıraf 

1.280.539 15.501.S63 

LıSO.Sj9 IS.SOI .56J 

V. deye Kıd.r 

Elde Tutulank 
Menkul Kıvmt'tler 

8ankallrdı ki 

.\Induıı 

iliş kili Diger 
Tu. r Tarır 

2.859.816 10.798.717 

2.859.816 10.798.717 

Yukarıdaki tutar ların be li rlenmes inde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan 

unsurlar dikkate a lınmam ıştır. Şirket'in kredi ri skine maruz finansa l aktifleri içeri sinde herhangi bir 
değer düşükl üğüne tabi tutulan varlık bulunmamaktadır. Buna ilaveten Şi rket'in bilanço dışı kred i 
riski ıçeren unsurları ve vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkları 

bu l unmamaktadır . 

Şi rket ' i n portföyünde bulunan vadeye kadar elde tutulacak finansa l varlı k la rın tamamı T.C. Haz ine 
Müsteşarlığ ı tarafından ihraç edi len dev let tahvillerinden oluşmaktadır ve bu tahviller bir ulus lararas ı 

derecelendirme kuruluşu olan Moody's tarafından "Ba3" ile derecelendirilmiştir. 

ii) Likidite riski açıklama/an 

Likidite riski, Ş irket ' in net fanlama yükümlülüklerini yerine get irmerne ihıimalidir. Piyasalarda 
meydana ge len bozu lmalar veya kredi puanının düşürülmes i gibi fon kaynaklarının azalmas ı sonucunu 
doğuran olay ların meydana ge lmesi, likidite riskinin o luşmas ına sebebiyet vermektedir. Ş irket 

yönet imi, fon kaynak larını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek iç in 
yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidi ıe riskini yönetmektedir. 

Şirket'in türev finansal yükümlülüğü bulunmamaktadır. Türev niteli ğinde o lmayan finansal 
yükümlülükleri n 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri iti bariyle indirgenmeıniş nakit akımlarının söz leşme 

süre lerine göre kalan vade lerine göre dağılımı aşağıdak i gibidir. Aşağıdaki vade anal izinde aç ıklanan 

tutarlar. söz leşmeye daya lı ind irgenmemiş (iskonto edi lmemiş) nakit akış la rı dır. 

Finansa l yükümlülüklerin 31 Ara lık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle sözleşme sürelerine göre kalan 
vade leri ne göre dağı l ı m ı aşağıdaki gibidir: 
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24 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİGI VE DÜZEyi 
(Devamı) 

2008 
Sözltşmt uYUIRel 

Defltr ,"'l ı kil Çıkışlu J ayı J . 12 ıy 1-5 yıl S- LO )'11 
Interi Toplamı kıdır !!!ll. !!!!! !!!.!! y!..!!.ui! 

Ticari borçlar 792.77 1 792.77 1 792. 77 1 

Topluı yükümHlIUklu 792.771 792.77 1 792.771 

2007 
Söz leşme uyırınca 

Derler Nı kil Çıkışl ar J ayı J-12 ıy ı -s yıl 5-10 yıl 

Drteri Toplım ı Y..!!!I ı ruı arısı IfUI Vıdt~iz 

Ticari borçlar m .271 555 27! 555271 

Topla m y llkilmltlıııkltr 555.27 1 555.271 555.271 

iii) Piyasa riski açıklama/arı 

Şirket, kur ri ski , likidite riski ve fa iz oranı ri sklerini, piyasa ri skini ol uşturan en önemli bileşenler 

olarak değerlend irmekted ir . Ş irket ' in nakit akı ş ı , menkul kıymetler portfoyü, a lacakları ve p lasmanları 

(do lay ı sıyla likidite) ile ilgili ri skler gün lük olarak, kur ri ski (net döviz pozisyonu) ve faiz oranı riski 
aylık olarak takip edilmektedir. 

Ş irket , risk yönetimi çerçevesinde piyasalardaki da lga lanma ları n getireceğ i potansiye l o lumsuz 
etkilerin en aza indirgenmesini amaç lamı ştır. 

iv) Döviz pozisyonu riski aÇik/ama/an 

Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço d ış ı yükümlülüklere sahip o lma durumunda ortaya 
çıkan kur hareketlerinden kaynak lanacak etkilere kur riski denir. 

2008 

Nak it ve nakit benzerleri 
Ticari borçlar 

Net yabancı para pozisyonu 

2007 

Nakit ve nakit benzerleri 
Ticari borç lar 

Net yabancı para pozisyonu 

ABD Doları 

178.363 
(2 14.619) 

(36.256) 

ABD Dola rı 

(21.838) 

(21.838) 

'? ,-

İngiliz 

Sterlini 

ingiliz 
Sterlini 

176.300 
(506.066) 

(329.766) 

Diğer para 
bi r imleri 

Diğer para 
birimleri 

Toplam 
YTL 

178.363 
(2 14.619) 

(36.256) 

Toplam 
YTL 

176.300 
(527.904) 

(35 1.604) 
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(Tüm tutar lar Yeni Türk Lirası C'YTL"J olarak gösterilmişti r. ) 

24 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RiSKLERİN NİTELiCi VE DÜZEYi 
(Devamı) 

KarlZ.ra r Ö"-kaynıklır 

Vabancı Pan nın Yabancı Paranın Yıbancı puanın y.bıncı para nın 

11108 dd:ı:r !;.nanması de1!er kıı'hclmcs i drıi!:cr kazanması drı!C[ ku br tmn i 

ABD Doları"nın YTL karşı s ınd a 0/. 10 d~işmni h ı linde 

I . ABD Doları net varhklyOkOmlOIUgO 
ı . ABD Dolan riskinden koronan kısım H 
J. ABD Dolırı Nc ı Elki (1+21 
GDP'nun YTl .... rş lsınd. ·1. 10 drti şmui h.linde 
4. GDP net \larhklyokUmlillo~o 

S. GDP riskinden korunan kısmı H 
6. GOP Nc ı Elki (4+5) 

Toplam (3+6) 

(3.626) 16ı6 

(l.6ı6) 3.626 

(3.626) 3.626 

KulZa rar 
Vıbancı Puanın y,ba n c ı Puanın V,bancı paranın V,bancı paranın 

2007 d rı!c r kuınrnu! de2cr kayheımesi dd:cr kannrnut drur karbetmesi 

ABD Dolın ' nın YTt knşı s ındı -1. 10 d~gişmt$i hılind e 
ı. ABD Doları net varlık/yükümlüluAD 
ı. ABD Dolan risl.:inden korunan kı s ım (-) 
J. ABD Dollrı Ntl Elki (1+2) 
G DP'nıın " TL kuşııındı -1. 10 dtgişmui hJlindt 
.ı . GDP net varhk/yokomlolu~tI 

5. GDP riskinden korunan ~ısmı (-) 
6. GDP Ncı Elki (",+5) 

Toplım (3+6) 

b. Faiz poıisYOlıu riski açık/ama/aTı 

(2. 184) 2. 184 

(2.18",) 2.111", 

(32.971) 32.971 

(32.977) J2.971 

(35.16 1) 35. 161 

Şirket yönetimi, faiz oranına duyarlı varlık ve yüküml ülüklerinin vadelerini denge lernek suretiyle 
oluşan doğal tedbirlerle yönetme prensibi çerçevesinde, faiz doğuran varlıklarını kısa vadeli yatırım 
araç larında değerlendinnektedir. 

Ş irke t ' in bilançosunda vadeye kadar e lde tutulacak finansal varlıklar o larak sınıfladığı devlet 
tahvi lleri faiz deği ş i m lerine bağlı olarak fıyat riskine maruz kalmamaktadır . Ancak Ş irket, bu dev let 
tahvillerinin itfas ı sonucu oluşan nakdin tekrar yatırıma yönlendirilmesi durumunda tekrar yatırım 
oranı riskine maruz kalabilmektedir. 

3 1 Aral ık 2008 ve 2007 itibariyle finansal araç lara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları aşağıdaki 
gibidir: 

Aktiner 2008 2007 

Vade li mevduatlar TL 2 1,24% 18,47% 
ABD Do lları 5,50% 

İngiliz Sterli ni 6.25% 
Devlet tahvilleri TL 17,22% 20,62% 
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25 - FİNANSAL ARAÇLAR 

Finansal enstrümanların gerçeğe uygun değeri 

Gerçeğe uygun değer, bilgili ve istekli taraflar arasında. piyasa koşuııarına uygun olarak gerçekleşen 
işlemlerde, bir varlığın karş ılığında el değiştirebileceği veya bir yükümlülüğün karş ılanabileceği 

değerdir. 

Ş irket. finansa l enstrümanların tahmini gerçeğe uygun değerlerini halihazırda mevcut piyasa bilgileri 
ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini 
değerlendirip gerçeğe uygun değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektinnektedir. 
Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Şirket ' in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği 

miktarların göstergesi olamaz. 

Gerçeğe uygun değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların gerçeğe 
uygun değerlerinin tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır: 

i. Finansal aktifler: 

Kasa ve bankalardan alacaklar ve diğer finansal aktifler dahil olmak üzere maliyet bedeli ile 
gösterilen finansal aktifler bu finan sal tablolarda rayiç değerleri ile kayıtlara alınmaktadır. 

Menkul kıymetlerin rayiç değerlerinin belirlenmesinde piyasa fiyatları esas alınır. 

ii. Finansal pasifler: 

Kı sa vadeli olma ları sebebiy le parasal pasi flerin gerçeğe uygun değerlerinin defter değerlerine 
yak laştı ğ ı varsayılmaktadır. 

Ş irket ' in portfôyünde bulunan finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri ve kayıtlı değerleri 

aşağıdaki gibidir: 

2008 

Nakit ve nakiı benzerleri 
Ticari alacaklar 
Finansal yatırımlar 

2007 

Nakit ve nakit benzerleri 
Ticari alacaklar 
Finansal yatırım lar 

34 

Gerçeğe uygun değer 

15.501.670 
3.091. 726 
1.280.539 

19.873.935 

10.799.162 
2.268.546 
2.835.918 

15.903.626 

Kayıtlı değer 

15.501.670 
3.09 1.726 
1.280.539 

19.873.935 

10.799. 162 
2.268.546 
2.859.8 16 

15.927.524 
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26 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

Raporlana" Para Birimi 

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun ' un i. maddesi uyarınca ve 
4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/ 11 963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Yeni Türk Liras ı 

("YTL") ve Yeni Kuru şıa ("YKr") yer alan " Yeni" ibareleri i Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere kaldırılmı ştır. Buna göre bir önceki para birimi olan YTL ve YKr değerl eri TL'ye ve 
Kr'ye dönüştürülürken i YTL, i TL'ye ve 1 YKr, ı Kr'ye eş it tutu lmaktadır . 

Hukuki sonuç doğuran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki i ş lem, mahkeme kararı , kıymetli evrak ve 
her türlü belgenin yanı sıra ödeme ve degişim araçlarında YTL 'ye yapılan referanslar, yukarıda 

belirt ilen dönüşüm oranı ile TL cinsinden yapılmış sayılmaktad ır . Sonuç o larak, i ü<:ak 2009 
tarihinden itibaren TL, mali tablo ve kayıtların tutulmas ı ve gösterimi aç ıs ından YTL'o io yerini a lmış 
bu lunmaktadır. 
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