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BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Yönetim Kurulu’na:

1. Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan ve
ekte yer alan bilançosunu, aynıtarihte sona eren yıla ait kapsamlıgelir tablosunu,
özkaynak değişim tablosunu, nakit akıştablosunu ve önemli muhasebe politikaları
ile diğer açıklayıcıdipnotların bir özetini denetlemişbulunuyoruz.

Şirket Yönetim Kurulu’nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama

2. Şirket Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların Türkiye Muhasebe
Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) 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 yanlışbilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasınıve sunulmasınısağlayacak
bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve
uygulanmasından sorumludur.

Yetkili Denetim Kuruluşu’nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama

3. Bağımsız denetimi yapan kuruluşolarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen
finansal tablolar üzerinde görüşbildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006
tarihli ve 26333 sayılıResmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim
Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
ve UluslararasıDenetim Standartları’na uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal
tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence
sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmışve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız
denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve
dipnotlarıhakkında denetim kanıtıtoplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış;
bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak,
duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanmasıve sunumu
sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe
politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Ancak, amacımız iç kontrol
sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız 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 oluşturulmasıiçin yeterli ve uygun denetim
kanıtısağlanmıştır.



Bağımsız Denetçi Görüşü

4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Kredi Kayıt
Bürosu A.Ş.’nin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynıtarihte sona
eren döneme ait faaliyet sonuçlarıile nakit akışlarınıBDDK 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 A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers

Z. Alper Önder, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 10 Mart 2010
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31 ARALIK 2009 TARİHLİBİLANÇO
(Tüm tutarlar Türk Lirası(“TL”) olarak gösterilmiştir.)

1

Dipnot
Referansları 2009 2008

VARLIKLAR

Dönen varlıklar 24.783.588 20.106.808

Nakit ve nakit benzerleri 4 19.589.430 15.501.670
Finansal yatırımlar 5 - 1.280.539
Ticari alacaklar 6 5.080.315 3.091.726

- İlişkili taraflardan alacaklar 6,23 2.628.348 1.725.290
- Diğer ticari alacaklar 6 2.451.967 1.366.436

Diğer dönen varlıklar 10 113.843 232.873

Duran varlıklar 2.250.036 2.361.893

Maddi duran varlıklar (net) 8 2.183.673 2.301.198
Maddi olmayan duran varlıklar (net) 9 64.962 58.267
Diğer duran varlıklar 10 1.401 2.428

TOPLAM VARLIKLAR 27.033.624 22.468.701

KAYNAKLAR

Kısa vadeli yükümlülükler 3.651.703 2.610.296

Ticari borçlar 6 1.144.364 795.369
- İlişkili taraflara borçlar 6,23 398.697 119.948
- Diğer ticari borçlar 6 745.667 675.421

Diğer borçlar 7 1.728.779 1.611.964
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 12 155.153 121.275
Dönem karıvergi yükümlülüğü 21 541.053 -
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 13 82.354 81.688

Uzun vadeli yükümlülükler 155.960 92.776

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 12 112.674 80.930
Ertelenmişvergi yükümlülüğü 21 43.286 11.846

ÖZKAYNAKLAR 23.225.961 19.765.629

Ödenmişsermaye 14 7.425.000 7.425.000
Sermaye düzeltmesi farkları 14 2.574.025 2.574.025
Kardan ayrılan kısıtlanmışyedekler 14 3.570.862 2.707.158
Geçmişyıllar karları 14 366.703 536.316
Net dönem karı 9.289.371 6.523.130

TOPLAM KAYNAKLAR 27.033.624 22.468.701

Takip eden notlar bu finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar.



KREDİKAYIT BÜROSU A.Ş.

31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası(“TL”) olarak gösterilmiştir.)

2

Dipnot
Referansları 2009 2008

Hizmet gelirleri 15 26.107.810 22.022.457
Hizmet üretim maliyeti (-) 15 (13.547.986) (13.685.463)

Brüt kar 12.559.824 8.336.994

Genel yönetim giderleri (-) 16 (3.000.349) (2.528.678)
Diğer faaliyet gelirleri (-) - 36.123
Diğer faaliyet giderleri (-) 18 (10.195) (304.000)

Faaliyet karı 9.549.280 5.540.439

Finansal gelirler 19 2.183.292 2.918.825
Finansal giderler (-) 20 (107.770) (304.134)

Vergi öncesi kar 11.624.802 8.155.130

Dönem vergi gideri (-) 21 (2.303.991) (1.692.734)
Ertelenmişvergi (gideri)/geliri 21 (31.440) 60.734

Dönem karı 9.289.371 6.523.130

Diğer kapsamlıgelir

Finansal varlıklar değer artışfonundaki değişim - -
Diğer kapsamlıgelir kalemlerine ilişkin vergi geliri/gideri - -

Diğer kapsamlıgelir (vergi sonrası) - -

Toplam kapsamlıgelir 9.289.371 6.523.130

Hisse başına kazanç (nominal değeri 1 TL) 22 1,2511 0,8785

Takip eden notlar bu finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar.



KREDİKAYIT BÜROSU A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası(“TL”) olarak gösterilmiştir.)

3

Kardan
Sermaye ayrılan Geçmiş

Dipnot Ödenmiş düzeltmesi kısıtlanmış yıllar Net dönem Toplam
Referansları sermaye farkları yedekler karları karı özkaynaklar

1 Ocak 2008 itibarıyla bakiyeler 14 7.425.000 2.574.025 2.269.504 494.664 3.498.615 16.261.808

Geçmişyıllar karlarına transfer 14 - - - 41.652 (41.652) -
Yedeklere transferler 14 - - 437.654 - (437.654) -
Dağıtılan temettüler 14 - - - - (3.019.309) (3.019.309)
Toplam kapsamlıgelir - - - - 6.523.130 6.523.130

31 Aralık 2008 itibarıyla bakiyeler 7.425.000 2.574.025 2.707.158 536.316 6.523.130 19.765.629

1 Ocak 2009 itibarıyla bakiyeler 14 7.425.000 2.574.025 2.707.158 536.316 6.523.130 19.765.629

Geçmişyıllar karlarına transfer 14 - - - (169.613) 169.613 -
Yedeklere transferler 14 - - 863.704 - (863.704) -
Dağıtılan temettüler 14 - - - - (5.829.039) (5.829.039)
Toplam kapsamlıgelir - - - - 9.289.371 9.289.371

31 Aralık 2009 itibarıyla bakiyeler 7.425.000 2.574.025 3.570.862 366.703 9.289.371 23.225.961

Takip eden notlar bu finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar.
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31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
NAKİT AKIŞTABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası(“TL”) olarak gösterilmiştir.)

4

Dipnot
Referansları 2009 2008

İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışı:

Net dönem karı 9.289.371 6.523.130

Faaliyetlerden sağlanan net nakit mevcudunun
net dönem karıile mutabakatınısağlamak için
yapılan düzeltmeler:

Amortisman payları 8,17 275.751 252.016
İtfa payları 9,17 33.536 32.771
Kıdem tazminatıkarşılığı 12,17 31.744 25.627
Ertelenen vergi gideri (geliri) 21 31.440 (60.734)
Vergi gideri 21 2.303.991 1.692.734
Kullanılmamışizin karşılığı 12,17 33.878 17.311
Faiz gelirleri 19 (2.086.211) (2.409.084)
Menkul kıymet geliri 5,19 (19.461) (320.723)

Aktif ve pasif kalemlerdeki değişiklikler
öncesi faaliyetlerden sağlanan net nakit 9.894.039 5.753.048

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki net değişim 6 (1.988.589) (823.180)
Diğer alacaklardaki değişim 107.536 -
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim 10 (182.349) (339.807)
Ticari borçlardaki değişim 6 348.995 240.098
Diğer borçlardaki değişim 7 179.695 518.638
Peşin ödenen kurumlar vergisi 21 (1.762.938) (1.750.666)
Diğer yükümlülüklerdeki değişim (33.212) 22.359
Ödenen kıdem tazminatları 12 - (16.641)

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 6.563.177 3.603.849

Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akış:
Maddi duran varlık alımları 8 (166.121) (223.980)
Maddi olmayan duran varlık alımları 9 (40.231) (15.532)
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen net nakit - 43.459
İtfa edilen finansal varlıklar 5 1.300.000 1.900.000
Tahsil edilen faiz 2.306.341 2.381.788

Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit 3.399.989 4.085.735

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Ortaklara ödenen temettüler 14 (5.829.039) (3.019.309)

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış 4.134.127 4.670.275

Döviz kurundaki değişimin
nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi (779) -

Dönem başınakit ve nakit benzeri değerler 4 15.368.811 10.698.536

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler 4 19.502.159 15.368.811

Takip eden notlar bu finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar.
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1 - ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (“Şirket” veya “KKB”), 11 Temmuz 1995 yılında, 1993 tarihli 3182 no’lu
Bankalar Kanunu’nda değişiklik yapılmasıyla ve kredi bilgilerinin mali kurumlar arasında paylaşımı
mümkün hale gelmesi sonucunda kurulmuştur. Şirket, 11 bankanın eşit ortaklığıile kurulmuştur.
Şirket, 1999 yılının Nisan ayında bireysel kredilere ilişkin bilgilerin paylaşımına yönelik “Bireysel
Büro Sistemi” faaliyete geçirerek üye kuruluşlar arasında veri transferine başlamıştır.

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. 5411 sayılıBankacılık Kanunu’nda öngörüldüğü üzere (md.73/4) kredi
kuruluşları(mevduat bankalarıile katılım bankaları) ile finansal kuruluşlar (kredi kuruluşlarıdışında
kalan ve sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasasıfaaliyetlerinde bulunmak veya
Bankacılık Kanunu’nda yer alan faaliyetlerden en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile
kalkınma ve yatırım bankalarıve finansal holding şirketleri) arasında bu kuruluşların müşterilerinin
risk durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi
nedeniyle yapılacak bilgi ve belge alışverişini sağlamak üzere kurulmuşbir şirkettir.

11 Kasım 2004 tarihinde Pamukbank T.A.Ş.’nin T. Halk BankasıA.Ş.’ye devredilmesine bağlıolarak
ve 1 Ekim 2006 tarihinde Yapıve Kredi BankasıA.Ş. ile Koçbank A.Ş.’nin birleşmesine bağlıolarak
bu iki bankanın ortaklık payları%18,18’e yükselmiştir.

KKB Türkiye'nin ilk ve tek kredi bürosudur. 32 banka ve 45 finansal kuruluşolmak üzere toplam
77 üyeye sahiptir.

31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla personel sayısı27 kişidir (31 Aralık 2008: 26 kişi).

Şirket Türkiye’de kayıtlıolup, kayıtlıadresi aşağıdaki gibidir:

Gardenya Plaza 1, 42B Ofis Blok Kat 17, Ataşehir, Küçükbakkalköy - İstanbul, Türkiye

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), 3 Temmuz 2008 tarih ve 2685 sayılıkararı
ile Şirket’in Banka Kartlarıve Kredi KartlarıKanunu hükümlerine intibak ettiğini, anılan Kanunun
Geçici 1.maddesine istinaden uygun görmüştür.

Şirket’in 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren döneme ait finansal tabloları18 Şubat 2010 tarihinde
Şirket Yönetimi tarafından onaylanmıştır. Genel kurul ve belirli düzenleyici kuruluşlar, yasal mali
tablolarıyayımlanmasından sonra değiştirme hakkına sahiptir.

Şirket’in faaliyet konusu

Kredi Referans Sistemi (“KRS”), KKB’nin kuruluşamacıdoğrultusunda geliştirilmişbir “bilgi
paylaşım sistemi”dir. Bünyesinde bulunan hesap kaydıyla KKB üyesi olan kurumlar arasında bireysel
kredi ürünlerine yönelik her türlü detaylıbilginin paylaşımına ve üyenin kredi karar aşamasında,
bireysel risk faktörünü belirlemesine, dolayısıyla ilgili kredi riskinin minimize edilebilmesine olanak
sağlar. KKB üyeleri, KRS’de gerçekleştirilen bir sorgulama işlemiyle tüketicinin “borçlu” ve “kefil”
konumunda bulunduğu tüm açık hesap bilgilerine, son beşyıl içindeki kapalıhesap bilgilerine, son
altıaydaki başvuru bilgilerine ve son 36 aylık döneme ait performans bilgilerine online/real-time
ortamda birkaç saniye içinde ulaşabilmektedir. Bu sayede tüketicinin toplam kredi riski ve ödeme
alışkanlıkları çok kısa sürede belirlenerek kredi karar sürecindeki riskler önemli oranda
azaltılmaktadır. Kurumsal Büro Projesi’nde bilgi paylaşımının başlamasıyla, bireysel kredi
bilgilerinin yanısıra, kurumsal kredi bilgilerine de ulaşma olanağısağlanmıştır. 23 Ekim 2009 tarihli
Yönetim Kurulu kararında Finansal Kiralama ve Faktoring Derneğine üye şirketlerin Kurumsal
Büro’ya üye olmalarına imkan verilmiştir. Bu kararla birlikte Faktoring şirketlerine karşılıksız çek
bilgilerine ulaşma imkanıtanınmıştır.
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1 - ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU (Devamı)

KRS altında üyelerin kredi portföy yönetimi uygulamalarına destek verebilmek amacıyla Kredi Analiz
Sorgulaması(PMP Portfolio Management Program) adınıtaşıyan bir sistem mevcuttur. Bu sistem
sayesinde üyeler KRS veritabanı’nda açık ve/veya kapalıbireysel kredi hesabıbulunan müşterileri ile
ilgili tüm bilgilere bu toplu sorgulama işlemi sayesinde ulaşır.

Şirket’in diğer ürünleri ve hizmet alanlarıaşağıdaki gibidir:

- MİDES Müşteri İtirazlarıDeğerlendirme Sistemi (“MİDES”), bir tüketicinin bireysel büro
sistemi bünyesinde paylaşılan bilgilerine ilişkin bir sorunu ilgili tüm üyelere ve birimlere
kolayca duyurabilmesine ve sorunun giderebilmesi için ilgili birimlerce yürütülmesi gereken
her türlü operasyonun kısa sürede tamamlanmasına olanak sağlayan bir sistemdir.

- SABAS Sahte Bilgi/Beyan/Başvuru Alarm Sistemi (“SABAS”), belirlenen kötü amaçlı
girişimlere ait her türlü bilginin ve bunlarla ilgili olarak üye ve/veya mağdur konumdaki
bireyler, şirketler bazında doğmuşveya doğabilecek olan risk unsurunun, tanımlanmış
kurallara, prensiplere ve standartlara oturtulmuşbir disiplin içinde KKB üyeleri arasında
paylaşılmasına ve gereken tedbirlerin alınmasına olanak sağlayan bir sistemdir.

- Ek Bilgi Talebi Sistemi (“EBİTAS”), KKB üyelerinin belli prensipler ve prosedürler
çerçevesinde ve elektronik ortamda birbirlerinden “ek bilgi” talebinde bulunabilmelerine ve
KKB’den ilgili desteği almalarına olanak sağlayan bir sistemdir.

- Portföy Ulaşabilirlik Kalitesi Ölçüm Sistemi (“PUK”), KKB Veritabanı’ndaki her bir kredi
hesap kaydının ulaşabilirliğini sağlayan veriler (ad, soyad, vatandaşlık numarası, vergi kimlik
numarası, doğum tarihi, adres, vb.) açısından kalitesini belirleyebilmek üzere KKB tarafından
özel olarak geliştirilmişolan bir ölçümleme sistemidir.

- Bilgi Doğrulama Sistemi (“BDS”), üyenin, kendisine başvuruda bulunan bir tüketicinin beyan
ettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol etmesine veya mevcut müşterilerinin eksik bilgilerini
tamamlamasına ya da güncelliğini yitirmişolan müşteri bilgilerini güncellemesine olanak
sağlayan ve üyeler tarafından çok yoğun olarak kullanılan bir KKB sistemidir.

- Bireysel Kredi Notu (“BKN”) bir tüketicinin, KKB üyesi olan kuruluştan aldığıya da alacağı
kredinin geri ödenmesini diğer bir tüketiciye kıyasla ne ölçüde yerine getireceğini tahmin etmek
amacıyla KKB tarafından üretilerek üyeye sunulan ve üyenin Kredi Referans Sistemi
aracılığıyla, edindiği kredi raporunun özeti olarak da tanımlanabilecek olan sayısal bir
göstergedir. BKN, istatiksel model kullanılarak üretilmişolan bir “karar destek ürünü”dür.
BKN, rasyonel karar verme ve karar sürecinin kısalmasında büyük önem arz etmektedir.

- Limit Kontrol Sistemi (“LKS”) 1 Mart 2007’de hayata geçirilmiş, “online/realtime” ortamda
kredi kartı(ve kurumsal kredi) hesaplarıiçin bilgi paylaşımısağlamaktadır. Kredi kartı
kuruluşu konumundaki tüm KKB üyesi kuruluşlar, yeni bir kredi kartıhesabıaçacaklarıveya
limit güncellemesi yapacaklarızaman LKS sisteminde sorgulama yaparak kişinin kullanmakta
olduğu tüm kredi kartılimit bilgilerine anında erişebilmektedir.

- İnternet SahtekarlıklarıAlarm Sistemi (“IFAS”) internet üzerinden yapılan sahtekarlıkları
önlemek üzere tasarlanmışbir sistemdir. Şubat 2007’de hayata geçirilen sistem üye (ve üye
olmayan bazı) kurumlar arasında iletişimin kurulmasıve bilgi paylaşımınısağlamaktadır.



KREDİKAYIT BÜROSU A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası(“TL”) olarak gösterilmiştir.)

7

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

A. SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR

Uygulanan Muhasebe Standartları

Şirket’in finansal tabloları“Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe
StandartlarıKurulu (“TMSK”) tarafından onaylanan Türkiye Muhasebe Standartlarına (“TMS”) ve
Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (“TFRS”) uygun olarak hazırlanmıştır. Şirket’in finansal
tablolarının hazırlanmasında “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin
Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ”de öngörülen hususların TMS dikkate alınarak Şirket
faaliyetlerine ilgisi ölçüsünde uyarlanmıştır.

5083 sayılıTürkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un 1. maddesi uyarınca ve
4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılıBakanlar Kurulu Kararıgereğince, Yeni Türk Lirası
(“YTL”) ve Yeni Kuruşta (“YKr”) yer alan “Yeni” ibareleri 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere kaldırılmıştır. Buna göre bir önceki para birimi olan YTL ve YKr değerleri TL’ye ve
Kr'ye dönüştürülürken 1 YTL, 1 TL’ye ve 1 YKr, 1 Kr'ye eşit tutulmaktadır.

Hukuki sonuç doğuran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki işlem, mahkeme kararı, kıymetli evrak ve
her türlü belgenin yanısıra ödeme ve değişim araçlarında TL’ye yapılan referanslar, yukarıda
belirtilen dönüşüm oranıile TL cinsinden yapılmışsayılmaktadır. Sonuç olarak, 1 Ocak 2009
tarihinden itibaren TL, mali tablo ve kayıtların tutulmasıve gösterimi açısından TL’nin yerini almış
bulunmaktadır.

Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarınıTürk Lirası(“TL”) cinsinden Türk Ticaret
Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatında belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve
hazırlamaktadır.

Finansal tabloların TMS’ye göre hazırlanmasında Şirket’in bilançodaki varlık ve yükümlülükler ile
bilanço tarihi itibarıyla koşullu konular hakkında varsayımlar ve tahminler yapmasıgerekmektedir.
Söz konusu varsayımlar ve tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler
yapılmakta ve bu düzeltmelerin etkisi kapsamlıgelir tablosuna yansıtılmaktadır.

KarşılaştırmalıBilgiler

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları
önceki dönemle karşılaştırmalıolarak hazırlanmaktadır. Şirket 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla
bilançosunu 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla hazırlanmışbilançosu ile 1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap
dönemine ait kapsamlıgelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu ise
1 Ocak - 31 Aralık 2008 hesap dönemi ile karşılaştırmalıolarak düzenlemiştir.

31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ile karşılaştırmalıolarak hazırlanabilmesi
için 31 Aralık 2008 tarihli finansal tablolar üzerinde aşağıdaki sınıflandırma işlemleri yapılmıştır:

- 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda 121.275TL’si “diğer kısa vadeli yükümlülükler” içerisinde
gösterilen kullanılmamışizin karşılıkları31 Aralık 2009 tarihli bilanço ile karşılaştırmalı
sunulan finansal bilgiler içerisinde “çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar” kalemi
içerisinde gösterilmiştir.

- Hizmet üretim giderleri: 31 Aralık 2008 tarihli gelir tablosunda “genel yönetim giderleri”
altında tutarındaki “amortisman” ve “tamir, bakım ve güvenlik giderleri” içerisinde gösterilen
210.199 TL, 31 Aralık 2009 tarihli bilanço ile karşılaştırmalısunulan finansal bilgiler içerisinde
“Hizmet üretim giderleri “ kalemi içerisinde gösterilmiştir.
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Netleştirme / Mahsup

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net
olarak değerlendirmeye niyet olmasıveya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.

Yeni ya da DüzenlenmişStandartların ve Yorumların Uygulanması

Şirket UMSK ve UluslararasıFinansal Raporlama YorumlarıKomitesi (“UFRYK”) tarafından
yayınlanan ve 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmişstandartlar ve
yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanlarıuygulamıştır.

(a) 2009 yılında yürürlüğe giren ve Şirket tarafından benimsenmişyeni ve değiştirilmiş
standartlar:

• UFRS 7, ‘Finansal Araçlar - Açıklamalar’ Değişiklik, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile
ilgili açıklayıcınotlarıarttırmışve likidite riski konusunda mevcut bulunan kuralları
sağlamlaştırmıştır. Değişiklik gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili sunulmasıgereken
açıklamalarıartırmıştır ve bu sunumun bir hiyerarşiye göre yapılmasıgerekmektedir.
Değişiklik sadece ek açıklamalar getirdiği için geçmişyıl kararlarına etkisi yoktur.

UMS 1, ‘Finansal tabloların sunumu’ Değişiklik, özsermaye değişim tablosunun sadece
hissedarlar ile yapılan gelir gider işlemlerinin içermesini öngörmektedir. Hissedarlar
dışındakilerle yapılan gelir gider işlemlerini ise özsermaye değişim tablosundan ayrı
olarak “KapsamlıGelir Tablosu”’nda gösterilmesi gerekmektedir. Doğrudan özsermaye
altında takip edilen de dahil olmak üzere, tüm gelir gider kalemleri tek bir tablo
(“KapsamlıGelir Tablosu”) veya iki ayrıtablo olarak (“Gelir Tablosu” ve “Kapsamlı
Gelir Tablosu”) gösterilebilmektedir. Buna bağlıolarak, Şirket, gelir ve giderlerini iki
ayrıtabloda göstermeyi seçmişve finansal tablolar ve dipnotlar değişikliklere göre
hazırlanmıştır.

(b) 2009 tarihinde yürürlüğe giren ancak Şirket’in faaliyetleri ile ilgili olmadığından
uygulanmayan standartlar, değişiklikler ve yorumlar:

• UFRS 1, “UluslararasıFinansal Raporlama Standartlarının İlk Kez Uygulanması” ve
UMS 27, “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” (UFRS’lerin İlk Kez
Uygulanmasında Yatırım Maliyetlerineİlişkin Değişiklik);

• UFRS 2, “Hisse BazlıÖdemeler” (HakedişKoşullarıve İptallerine İlişkin Değişiklik);
• UMS 1, “Finansal Tabloların Sunumu” ve UMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” (Geri

Satın Alma Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Nakde Çevrilmelerinde Doğacak
Yükümlülüklerin AçıklanmasıHakkında Değişiklik);

• UMS 39, “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” (Finansal Araçların
Sınıflamasında SaklıTürevlerle ilgili Değişiklikler);

• UFRYK 15, “Gayrimenkul İnşaatıİle İlgili Anlaşmalar”;
• UFRYK 16, “Yurtdışındaki İşletme ile İlgili Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması”;
• UMS 23(Değişiklik), “Borçlanma Maliyetleri”;
• UFRYK 13, “ Müşteri Bağlılık Programları”.
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(c) Henüz yürürlüğe girmemişve Şirket tarafından erken uygulanmasıbenimsenmemiş
standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar:

1 Ocak 2010 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan finansal dönemler için geçerli olan
standart ve yorumlar:

• UFRS 2, “Hisse BazlıÖdemeler” (Nakit Olarak Ödenen Hisse BazlıÖdeme İşlemlerine
İlişkin Değişiklik);

• UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri”, UMS 27, “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar”
UMS 28, “İştiraklerdeki Yatırımlar”, UMS 31 “İşOrtaklıklarındaki Paylar” (Satın Alma
Yönteminin UygulanmasıHakkında KapsamlıDeğişiklik);

• UMS 39, “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” (Riskten Korunmaya Konu
Olabilecek Kalemlere İlişkin Değişiklikler);

• UFRYK 17, “Parasal Olmayan Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı”;
• UFRYK 18 “Müşterilerden Varlık Transferi”.

Şirket yönetimi, yukarıdaki standart ve yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Şirket’in
finansal tablolarıüzerinde önemli bir etki yaratmayacağıgörüşündedir.

B. MUHASEBE TAHMİNLERİNDEKİDEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığıcari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığıdönemde hem de gelecek
dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karıveya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak
şekilde finansal tablolara yansıtılır. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap döneminde muhasebe
tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

C. ÖNEMLİMUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ

Nakit ve nakit Benzerleri

Nakit ve nakit benzerleri bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadır. Nakit ve nakit benzerleri,
eldeki nakit, banka mevduatlarıile tutarıbelirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek
likiditeye sahip, değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi üç aydan daha kısa olan yatırımları
içermektedir (Dipnot 4).

Finansal yatırımlar

Finansal yatırımların sınıflandırılması, yatırımların hangi amaç için elde edilmesine bağlıolarak
belirlenmektedir. Şirket yönetimi, finansal varlığın sınıflandırılmasınıilk elde edildiği tarihte
yapmakta ve bu sınıflandırmayıher bilanço döneminde tekrar değerlendirmektedir. Şirket, finansal
yatırımlarınıvadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar olarak sınıflandırmıştır.

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve
fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların
sağlanmışolduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve kredi ve alacaklar
dışında kalan, ilk muhasebeleştirme sırasında alım satım olarak sınıflandırılmayan, kayıtlarda
satılmaya hazır olarak gösterilmeyen ve türev olmayan finansal varlıklardır. Söz konusu varlıklar, ilk
olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmaktadır. Bu değer, gerçeğe uygun değer olarak kabul
edilir. Edinilen vadeye kadar elde tutulacak varlıkların gerçeğe uygun değeri, bunların edinilmesine
esas işlem fiyatıveya benzeri finansal araçların piyasa fiyatlarıesas alınarak belirlenir.
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Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, kayda alınmayımüteakiben etkin faiz oranıyöntemi
kullanılarak “İskonto edilmişbedeli” ile değerlenmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak varlıklarla
ilgili faiz gelirleri kapsamlıgelir tablosuna yansıtılmaktadır. Şirket’in önceden vadeye kadar elde
tutulacak finansal varlıklar arasında sınıflandırdığıancak sınıflandırma esaslarına uyulmadığından iki
yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulamayacak finansal varlıklarıbulunmamaktadır.

Tüm finansal varlıklar, ilk olarak bedelin gereğe uygun değeri olan ve yatırımla ilgili satın alma
masraflarıda dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Finansal tablolara
yansıtılmasından sonra satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal araçlar, gereğe
uygun değerlerinin güvenilir bir şekilde hesaplanmasımümkün olduğu sürece gereğe uygun değerleri
üzerinden değerlenmiştir.

Maddi duran varlıklar

Maddi duran varlıkların ilk kayıtlarıelde etme tutarlarıve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi
için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuşmaliyet bedeli üzerinden yapılmıştır.
Maddi duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmiş
amortismanların ve varsa birikmişdeğer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarlarıüzerinden
değerlenmiştir.

Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL’nin
31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmişelde etme maliyetleri üzerinden,
1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş
amortisman ve mevcutsa kalıcıdeğer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile
finansal tablolara yansıtılmaktadır. Amortisman, maddi varlıkların ekonomik ömürlerini yansıtan
oranlarda doğrusal amortisman metoduna göre hesaplanmaktadır.

Amortisman, maddi duran varlıkların maliyetleri üzerinden tahmin edilen faydalıömürler esas
alınarak doğrusal yöntem kullanılarak ayrılmaktadır. Kullanılan yıllık amortisman oranlarıve ilgili
faydalıömürler aşağıdaki gibidir:

Amortisman oranı Faydalıömür

Binalar %3,3 30 yıl
Makine, tesis ve cihazlar %10 10 yıl
Taşıtlar %20 5 yıl
Demirbaşlar %10 10 yıl

Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar satışhasılatından ilgili maddi
duran varlığın net defter değerinin düşülmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Bilanço tarihi itibarıyla varlıkların hurda değerleri ve faydalıömürleri incelenmekte ve lüzumlu
hallerde gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.

Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak
muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde
edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine
eklenmektedir. Yatırım harcamaları, varlığın faydalıömrünü uzatan, varlığın hizmet kapasitesini
artıran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet
unsurlarından oluşmaktadır (Dipnot 8).



KREDİKAYIT BÜROSU A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası(“TL”) olarak gösterilmiştir.)

11

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

Maddi olmayan duran varlıklar

Maddi olmayan duran varlıkların ilk kayıtlarıelde etme tutarlarıve varlığın kullanılabilir hale
getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuşmaliyet bedeli
üzerinden yapılmıştır. Maddi olmayan duran varlıklar, kayda alınmalarınıizleyen dönemde maliyet
bedelinden birikmişamortismanların ve varsa birikmişdeğer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan
tutarlarıüzerinden değerlenmiştir.

Maddi olmayan duran varlıklar bilgisayar yazılımlarından oluşmakta ve beşyılda itfa edilmektedir.
Bilgisayar yazılımlarınıgeliştirmek amacıyla yapılan harcamalar gider olarak finansal tablolara
yansıtılmaktadır. Bununla birlikte mevcut bilgisayar programlarının süre ve faydasınıartıracak olan
harcamalar yazılımların maliyetine eklenmek suretiyle aktifleştirilmektedir.

Değer düşüklüğünün olmasıdurumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlıdeğeri, geri
kazanılabilir değerine indirilir (Dipnot 9).

Ticari alacak ve borçlar

Ticari alacak ve borçlar, kayıtlıdeğerleriyle deftere alınır ve müteakip dönemlerde etkin faiz oranı
yöntemi kullanılarak iskonto edilmişdeğerleri üzerinden muhasebeleştirilir Şirket, standart bir yapıya
uygun olarak üyelerinden sağladığıbireysel kredi ürün bilgilerini, hiçbir değişiklik, birleştirme,
ekleme ve benzeri işlemlere tabi tutmaksızın özgün halleriyle KRS Veritabanı'na aktarmaktadır.
Mevcut veri tabanında üyeler adına yapılan her sorgulamada elde edinilen bilgi bir diğer üyeden
sağlandığıtakdirde bilgi sağlanan kurumun lehine bir gelir yaratılır. Böylece sistem çift yönlü
çalışmakta ve üyeler KKB'nin sistemini kullanırken aynızamanda sisteme sağladıklarıbilgiler için
sistemden gelir elde ederler. Bu gelire nema adıverilmektedir. Ticari alacaklar, üyelerin Şirket’in
sisteminden bilgi talep etmeleri sırasında, ticari borçlar ise üyelerin sağladıklarıbilgiler sebebiyle
nemalandırılmasıesnasında oluşmaktadır (Dipnot 6).

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar

Şirket, Türkiye’de mevcut İşkanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İşKanunu’nda
belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme
yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatıkarşılığı, bu Kanun kapsamında oluşmasımuhtemel
yükümlülüğün, belirli aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmakta ve
finansal tablolara yansıtılmaktadır (Dipnot 12).

Şarta bağlıyükümlülük ve varlıklar

Karşılıklar, Şirket’in hesap dönemi itibarıyla süre gelen bir yasal veya yapıcıyükümlülüğü olması, bu
yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir ödeme ihtimalinin bulunmasıve tutar hakkında güvenilebilir
bir tahmin yapılabilmesi durumunda finansal tablolara yansıtılır.

Geçmişolaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit
edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlı
yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir.
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

Gelir ve giderin tanınması

Gelir ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Gelir, hizmet satışlarının
faturalanmışdeğerlerini içerir. Satışlar, hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydaların
transferlerin yapılmışolması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili
ekonomik faydaların üyelere akmasının muhtemel olmasıüzerine alınan veya alınabilecek bedelin
makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Gelir (Hasılat), KDV, iadeler,
indrimler ve iskontolardan netlenmişhali ile gösterilmektedir.

KRS, LKS ve PMP ücret gelirleri, üye bankalara veya finansal kuruluşlara hizmetler karşılığında,
üyelik sözleşmesine istinaden etkin sorgulama başına tutar üzerinden faturalanarak tahakkuk esasına
göre kaydedilir.

Faiz gelir ve gideri

Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki kapsamlıgelir tablosunda tahakkuk esasına göre
muhasebeleştirilmektedir. Faiz geliri sabit getirili yatırım araçlarının kuponlarından sağlanan gelirleri
ve iskontolu devlet tahvillerinin iç iskonto esasına göre değerlenmelerini kapsar (Dipnot 19, 20).

Yabancıpara işlemleri

Dövizle ifade edilen işlemler, işlemin gerçekleştiği zaman geçerli olan kur üzerinden Türk Lirasına
çevrilmektedir. Yabancı para cinsinden bakiyeler dönem sonu kurları ile değerlenir.
31 Aralık 2009 itibarıyla ABD dolarıişlemlerinde kullanılan dönem sonu kuru 1,5057 TL, Avro
işlemlerinde kullanılan dönem sonu kuru ise 2,1603 TL’dir (31 Aralık 2008: 1 ABD doları:
1,5123TL, 1 Avro: 2,1408TL) (Dipnot 24).

Vergi Varlık ve Yükümlülükleri

Cari Vergi:

Dönemin kar ve zararıüzerindeki gelir vergisi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenen vergiyi
içermektedir (Dipnot 21). Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı
üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranlarıile hesaplanan vergi yükümlülüğünü ve
geçmişyıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarınıiçermektedir.

ErtelenmişVergi:

Şirket, bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi mevzuatıuyarınca belirlenen vergiye
esas değeri arasında ortaya çıkan vergilendirilebilir geçici farklar için “Gelir Vergilerine İlişkin
Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 12”) hükümlerine ve bu standarda ilişkin BDDK açıklamalarına
uygun olarak ertelenmişvergi hesaplamakta ve muhasebeleştirmektedir.

Ertelenmişvergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatıuyarınca bilanço tarihi itibarıyla
geçerli bulunan yasalaşmışvergi oranlarıkullanılmaktadır.

Ertelenmişvergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir
geçici farklardan oluşan ertelenmişvergi ertelenmişvergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde
etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olmasışartıyla hesaplanmaktadır.
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

Sermaye ve temettüler

Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği
dönemde kaydedilir. Sermaye artırımına ilişkin katlanılan vazgeçilmez ve kaçınılmaz doğrudan
masraflar toplam ödenmişsermaye içerisinde sınıflandırılmaktadır. Şirket ortaklarına dağıtılacak
temettü, ortaklar tarafından onaylandığıdönem içerisinde Şirket'in finansal tablolarına borç olarak
kaydedilir (Dipnot 14).

Nakit akışlarının finansal tablolara yansıtılması

Nakit akıştablolarının düzenlenmesi amacıyla, Şirket nakit ve vadesi üç ayıgeçmeyen banka
mevduatıile ters repo işlemlerinden alacaklarıdikkate almıştır (Dipnot 4).

İlişkili Taraflar

Bu finansal tabloların amacıdoğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri,
aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlışirketler ile birlikte, iştirakler ve
müşterek yönetime tabi ortaklıklar “İlişkili Taraf AçıklamalarıStandardı” (“TFRS 24”) kapsamında
ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. İlişkili taraflarla yapılan işlemler (Dipnot 23).

Varlıklarda değer düşüklüğü

Finansal varlıklar dışındaki her varlık, bilanço tarihinde, söz konusu varlığa ilişkin değer kaybına dair
göstergelerin varlığıaçısından incelenir. Bir varlığın kayıtlıdeğeri, tahmini yerine koyma değerinden
büyük ise değer düşüklüğü karşılığıayrılır. Yerine koyma değeri, varlığın net satışdeğeri ile kullanım
değerinden yüksek olanıolarak kabul edilir. Kullanım değeri, varlığın sürekli kullanımısonucu
gelecekte elde edilecek tahmini nakit girişlerinin ve kullanım ömrü sonundaki satışdeğerinin
toplamının bugünkü değeridir.

D. ÖNEMLİMUHASEBE DEĞERLENDİRME, TAHMİN VE VARSAYIMLARI

Şirket bir sonraki mali yıla ilişkin olarak, raporda açıklanan varlık ve yükümlülükleri etkileyecek
tahmin ve varsayımlarıyapmaktadır. Tahmin ve kararlar devamlıolarak değerlendirilmektedir. İçinde
bulunulan şartlar altında gerçekleşmesi beklenen olaylar da dahil olmak üzere söz konusu tahmin ve
kararlar, Yönetim’in deneyimine ve diğer etkenlere dayanmaktadır. Yönetim, aynızamanda
tahminlerden ayrıolarak, muhasebe ilkelerinin uygulanmasısüreciyle ilgili bazıkararlar da
almaktadır. Finansal tablolardaki miktarlarda önemli etkilere sahip kararlar ve gelecek mali yıla
taşınan varlık ve yükümlülüklerde önemli ölçüde düzeltme gerektirebilecek tahminler aşağıdakileri
kapsamaktadır:

Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar. Finansal varlıkların vadesine kadar elde tutulan
finansal varlık olarak sınıflandırılmasıyönetimin amacıve kabiliyeti dahilinde yine yönetimin
takdirindedir. Eğer Şirket bu varlıklarıbelirli durumlar, örneğin vadeye yakın bir tarihte önemsiz bir
miktarın satılması, dışında vadesine kadar elde tutmayıbaşaramazsa, bütün bu varlıklarısatılmaya
hazır finansal varlık olarak yeniden sınıflandırmak zorunda kalacaktır. Bu durumda yatırımlar itfa
edilmişmaliyet yerine gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür.



KREDİKAYIT BÜROSU A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası(“TL”) olarak gösterilmiştir.)

14

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

Ertelenmişvergi varlığının tanınması. Ertelenmişvergi varlıkları, söz konusu vergi yararının
muhtemel olduğu derecede kayıt altına alınabilir. Gelecekteki vergilendirilebilir karlar ve gelecekteki
muhtemel vergi yararlarının miktarı, Şirket tarafından hazırlanan orta vadeli işplanıve bundan sonra
çıkarılan tahminlere dayanır. İşplanı, 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 2009 tarihi itibarıyla sona eren finansal tablolarda bölümlere göre raporlama
yapılmamıştır.

4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

2009 2008

Kasa 237 107
Bankalar 19.589.193 15.501.563

- Vadeli mevduat 19.585.863 15.501.385
- Vadesiz mevduat 3.330 178

19.589.430 15.501.670

Nakit akıştablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri değerler aşağıdaki gibidir:

2009 2008

Kasa ve bankalar 19.589.430 15.501.670
Eksi: Faiz tahakkukları (87.271) (132.859)

19.502.159 15.368.811

31 Aralık 2009 tarihinde TL’ye uygulanan vadeli mevduat faiz oranları%6,75 ile %10,65 arasında
değişirken (31 Aralık 2008: %14,75 ile %23,00), yabancıpara vadeli mevduatlar için bu oran
%3,30’tir (31 Aralık 2008: %5,50).

5 - FİNANSAL YATIRIMLAR

Kısa vadeli finansal yatırımlar
2009 2008

Vadeye kadar elde tutulacak devlet borçlanma senetleri - 1.280.539

- 1.280.539

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla menkul kıymetlerin ortalama faiz oranı%17,22’dir.
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5 - FİNANSAL YATIRIMLAR (Devamı)

Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler vade dağılımıaşağıdaki gibidir:

2009 2008

3 aya kadar - 1.280.539

- 1.280.539

Vadeye kadar elde tutulacak devlet borçlanma senetlerinin 31 Aralık 2009 ve 2008 dönemleri
itibarıyla hareket tablolarıaşağıdaki gibidir:

2009 2008

Dönem başıbakiyesi 1.280.539 2.859.816

Dönem içindeki alımlar -
Değerleme artışı 19.461 320.723
Dönem içinde itfa yoluyla elden çıkarılanlar (1.300.000) (1.900.000)

Dönem sonu bakiyesi - 1.280.539

6 - TİCARİALACAK VE BORÇLAR

2009 2008
Ticari alacaklar:
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 23) 2.628.348 1.725.290
Diğer ticari alacaklar 2.451.967 1.366.436

5.080.315 3.091.726

31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla ticari alacakların tamamıbir aydan kısa vadeli alacaklardan
oluşmaktadır.

2009 2008
Ticari borçlar:
İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 23) 398.697 119.948
Diğer ticari borçlar 745.667 675.421

1.144.364 795.369

7 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR

2009 2008
Kısa vadeli diğer borçlar:
Ödenecek KDV 1.169.067 840.473
Ödenecek diğer vergi ve yükümlülükler 507.294 725.388
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 44.227 40.915
Diğer borçlar 8.191 5.188

1.728.779 1.611.964



KREDİKAYIT BÜROSU A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası(“TL”) olarak gösterilmiştir.)

16

8 - MADDİDURAN VARLIKLAR

Makine, tesis
Binalar ve cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Toplam

31 Aralık 2008
Maliyet: 2.283.687 932.264 381.630 487.221 4.084.802
Birikmişamortisman: (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

31 Aralık 2009
Dönem başınet defter değeri 1.433.013 455.069 282.168 130.948 2.301.198
İlaveler - 137.332 - 28.789 166.121
Çıkışlar (-) - - - (7.895) (7.895)
Amortisman gideri (-) (76.117) (94.879) (76.263) (28.492) (275.751)

Dönem sonu net defter değeri 1.356.896 497.522 205.905 123.350 2.183.673

31 Aralık 2009
Maliyet 2.283.687 1.069.596 381.630 501.651 4.236.564
Birikmişamortisman (926.791) (572.074) (175.725) (378.301) (2.052.891)

Net defter değeri 1.356.896 497.522 205.905 123.350 2.183.673

Makine, tesis
Binalar ve cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Toplam

31 Aralık 2007
Maliyet: 2.283.687 836.114 359.896 476.762 3.956.459
Birikmişamortisman: (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 Aralık 2008
Dönem başınet defter değeri 1.509.136 438.856 245.372 147.206 2.340.570
İlaveler - 96.150 116.485 11.345 223.980
Çıkışlar (-) - - (10.620) (716) (11.336)
Amortisman gideri (-) (76.123) (79.937) (69.069) (26.887) (252.016)

Dönem sonu net defter değeri 1.433.013 455.069 282.168 130.948 2.301.198

31 Aralık 2008
Maliyet 2.283.687 932.264 381.630 487.221 4.084.802
Birikmişamortisman (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

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıklar üzerinde rehin ve ipotek
bulunmamaktadır.
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9 - MADDİOLMAYAN DURAN VARLIKLAR

31 Aralık 2008 Bilgisayar Yazılımları

Maliyet 1.753.814
Birikmişamortisman (1.695.547)

Net defter değeri 58.267

31 Aralık 2009
Dönem başınet defter değeri 58.267
İlaveler 40.231
İtfa gideri (-) (33.536)

Dönem sonu net defter değeri 64.962

31 Aralık 2009
Maliyet 1.794.045
Birikmişamortisman (1.729.083)

Net defter değeri 64.962

Bilgisayar Yazılımları
31 Aralık 2007
Maliyet 1.738.282
Birikmişamortisman (1.662.776)

Net defter değeri 75.506

31 Aralık 2008
Dönem başınet defter değeri 75.506
İlaveler 15.532
İtfa gideri (-) (32.771)

Dönem başınet defter değeri 58.267

31 Aralık 2008
Maliyet 1.753.814
Birikmişamortisman (1.695.547)

Net defter değeri 58.267



KREDİKAYIT BÜROSU A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası(“TL”) olarak gösterilmiştir.)

18

10 - DİĞER DÖNEN VE DURAN VARLIKLAR

2009 2008
Diğer dönen varlıklar:
Peşin ödenen giderler 113.843 124.534
Personele verilen avanslar - 107.536
Diğer varlıklar - 803

113.843 232.873

Diğer duran varlıklar:
Peşin ödenen giderler 1.401 2.428

1.401 2.428

11 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Şirket’in 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla alınan ve ya verilen teminatıbulunmamaktadır. Şirket’in
ayrıca 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla açtığıdavalar nedeniyle şarta bağlıvarlığıda bulunmamaktadır
(31 Aralık 2008: Yoktur).

12 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR

2009 2008
Kısa vadeli karşılıklar

Personel izin karşılığı 155.153 121.275

2009 2008
Uzun vadeli karşılıklar

Kıdem tazminatıkarşılığı 112.674 80.930

Kıdem tazminatıkarşılığıaşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır.

Türk İşKanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuşolan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya emekli
olan, 25 hizmet (kadınlarda 20) yılınıdolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında,
erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatıödemekle
mükelleftir.

23 Mayıs 2002’deki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı
geçişsüreci maddeleri çıkartılmıştır.

Ödenecek tazminat her hizmet yılıiçin bir aylık maaşkadardır ve bu tutar 31 Aralık 2009 tarihi
itibarıyla 2.365,16TL (31 Aralık 2008: 2.173,18TL) ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatıyükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir
fonlamaşartıbulunmamaktadır.
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12 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (Devamı)

Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır.

TFRS, Şirket’in kıdem tazminatıkarşılığınıtahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin
geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan
aktüer öngörüler kullanılmıştır.

2009 2008

İskonto oranı 5,92% 6,26%
Emeklilik olasılığına ilişkin sirkülasyon oranı(*) 91,08% 90,06%

(*) Şirket’e ait değerleri yansıtmaktadır.

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılıolarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranıenflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmışgerçek
oranıgösterir. Şirket’in kıdem tazminatıkarşılığı. kıdem tazminatıtavanıher altıayda bir ayarlandığı
için, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olan 2.427,04TL (1 Ocak 2009: 2.260,05 TL) üzerinden
hesaplanmaktadır.

Kıdem tazminatıkarşılığının 31 Aralık 2009 ve 2008 yıllarıiçindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

2009 2008

Dönem başıbakiyesi 80.930 71.944

Cari dönemde ödenen tutar - (16.641)
Cari dönemde ayrılan karşılık tutarı 31.744 25.627

- Hizmet maliyeti 6.802 5.280
- Faiz maliyeti 4.791 4.504
- Cari dönemde ayrılan karşılık tutarı 20.151 15.843

Dönem sonu bakiyesi 112.674 80.930

13 - DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

2009 2008
Kısa vadeli diğer yükümlülükler:

Gelecek aylara ait gelirler 59.414 50.119
Diğer yükümlülükler 22.940 31.569

82.354 81.688

14 - ÖZKAYNAKLAR

Şirket’in esas sermayesi 7.425.000TL olup, bu sermaye beheri 1TL itibari değerinde ve tamamınama
yazılı7.425.000 adet hisseye bölünmüştür.

Şirket’in nitelikli paya sahip kişi ve kuruluşlarıbulunmamaktadır.
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14 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde çıkarılmışve ödenmişsermaye tutarlarıdefter değerleriyle
aşağıdaki gibidir:

2009 2008
Hisse (%) TL Hisse (%) TL

Yapıve Kredi BankasıA.Ş 18,182% 1.350.000 18,182 1.350.000
T.Halk BankasıA.Ş. 18,182% 1.350.000 18,182 1.350.000
Akbank T.A.Ş. 9,091% 675.000 9,091 675.000
T.Garanti BankasıA.Ş. 9,091% 675.000 9,091 675.000
Şekerbank T.A.Ş. 9,091% 675.000 9,091 675.000
T.İşBankasıA.Ş. 9,091% 675.000 9,091 675.000
Denizbank A.Ş. 9,091% 675.000 9,091 675.000
T.Vakıflar BankasıT.A.O. 9,091% 675.000 9,091 675.000
T.C. Ziraat BankasıA.Ş. 9,091% 675.000 9,091 675.000

Toplam ödenmişsermaye 100,00% 7.425.000 100,00 7.425.000

Sermaye düzeltme farkları 2.574.025 2.574.025

Toplam sermaye 9.999.025 9.999.025

Sermaye düzeltme farklarıödenmişsermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin enflasyona
göre düzeltilmiştoplam tutarlarıile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarlarıarasındaki farkıifade
eder.

Kar yedekleri, geçmişyıllar karları:

2009 2008

Kardan ayrılan kısıtlanmış
yedekler (Yasal Yedekler) 3.570.862 2.707.158

Geçmişyıllar karları 366.703 536.316

3.937.565 3.243.474

Yasal finansal tablolara göre önceki dönem net karından dönem
içinde dağıtılan temettülerin tarihi tutarları (5.829.039) (3.019.309)

31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanmışolan yasal finansal tablolarda
3.570.862TL tutarında yasal yedek (31 Aralık 2008: 2.707.158TL) bulunmaktadır.

Kanuni defterlerdeki birikmişkârlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde
dağıtılabilirler.

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, Şirket’in ödenmişsermayesinin
%20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise
ödenmişsermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal
yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararlarınetleştirmek için
kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılmasımümkün değildir.
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15 - HİZMET GELİRLERİ

2009 2008

Hizmet gelirleri:

Sorgulama gelirleri 51.655.025 40.055.448
- KRS sorgulama gelirleri 40.564.675 30.530.026
- PMP sorgulama gelirleri 10.147.591 8.542.372
- LKS sorgulama gelirleri 942.759 983.050

Üyelik tesis gelirleri 69.923 1.966.233
Parasal yaptırım gelirleri 27.000 81.250
Diğer hizmet gelirleri 17.952 27.632

Brüt satış 51.769.900 42.130.563
Nema gelirleri(-) (*) (25.662.090) (20.108.106)

Net satış 26.107.810 22.022.457

Hizmet üretim maliyeti:

Sorgulama giderleri (9.912.212) (10.023.004)
Personel giderleri (3.027.681) (3.135.972)
Amortisman gideri (208.302) (187.623)
Tamir, bakım ve güvenlik giderleri (140.681) (93.559)
İletişim giderleri (102.598) (80.511)
Seyahat ve taşıma giderleri (42.047) (70.340)
İtfa gideri (33.536) (32.771)
Diğer giderler (80.929) (61.683)

(13.547.986) (13.685.463)

Brüt kar 12.559.824 8.336.994

(*) Nema gelirleri: Mevcut veri tabanında üyeler adına yapılan her sorgulamada elde edinilen bilgi bir diğer
üyeden sağlandığıtakdirde bilgi sağlanan kurumun lehine bir gelir yaratılır. Böylece sistem çift yönlü
çalışmakta ve üyeler KKB'nin sistemini kullanırken aynızamanda sisteme sağladıklarıbilgiler için
sistemden gelir elde ederler. Bu gelire nema adıverilmektedir.

16 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

2009 2008

Personel giderleri (2.203.137) (1.859.000)
Denetim ve müşavirlik giderleri (186.965) (161.779)
Temsil ve ikram giderleri (149.433) (86.887)
Seyahat ve taşıma giderleri (65.715) (80.163)
Amortisman gideri (67.449) (64.393)
İletişim giderleri (22.252) (23.012)
Tamir, bakım ve güvenlik giderleri (24.816) (22.098)
Diğer giderler (280.582) (231.346)

(3.000.349) (2.528.678)
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17 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

2009 2008

Sorgulama giderleri (9.912.212) (10.023.004)
Personel giderleri (5.230.818) (4.994.972)

- Maaşve diğer personel giderleri (4.522.826) (4.419.913)
- Personel prim giderleri (642.370) (532.076)
- İzin karşılık gideri (Dipnot 12) (33.878) (17.311)
- Kıdem tazminatıkarşılık gideri (Dipnot 12) (31.744) (25.672)

Amortisman gideri (Dipnot 8) (275.751) (252.016)
Tamir, bakım ve güvenlik giderleri (165.497) (115.657)
Denetim ve müşavirlik giderleri (186.965) (161.779)
Temsil ve ikram giderleri (149.433) (86.887)
İletişim giderleri (124.850) (103.523)
Seyahat ve taşıma giderleri (107.762) (150.503)
İtfa gideri (Dipnot 9) (33.536) (32.771)
Diğer giderler (361.511) (293.029)

(16.548.335) (16.214.141)

18 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE GİDERLER

2009 2008

Diğer faaliyetlerden giderler:

Maddi duran varlık satışgelirleri - 36.123

- 36.123

Diğer faaliyetlerden giderler:

Maddi duran varlık satışgiderleri (4.000)
Diğer giderler (10.195) -
BDDK sisteme girişpayı - (300.000)

(10.195) (304.000)

19 - FİNANSAL GELİRLER

Finansal gelirler:
2009 2008

Faiz gelirleri
- Banka faiz gelirleri 2.086.211 2.409.084
- Finansal yatırımlardan gelirler 19.461 320.723

Kur farkıgelirleri 77.620 189.018

2.183.292 2.918.825
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20 - FİNANSAL GİDERLER

Finansal giderler:
2009 2008

Kur farkıgiderleri (105.173) (301.018)
Diğer finansman giderleri (2.597) (3.116)

(107.770) (304.134)

21 - VERGİVARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2009 2008
Dönem karıvergi yükümlülüğü:

Kurumlar vergisi karşılığı 2.303.991 1.692.734
Eksi: peşin ödenen vergiler (1.762.938) (1.692.734)

541.053 -

5520 sayılı“Kurumlar Vergisi Kanunu” (“Yeni Vergi Kanunu”) 21 Haziran 2006 tarihli ve
26205 sayılıResmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yeni Vergi Kanunu’nun
pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerlidir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi
oranı1 Ocak 2006 tarihinden itibaren %20’dir. Kurumlar vergisi oranıkurumların ticari kazancına
vergi yasalarıgereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan
istisna (iştirak kazançlarıistisnasıgibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına
uygulanır. Kâr dağıtılmadığıtakdirde başka bir vergi ödenmemektedir.

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığıile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında
kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye
ilavesi, kâr dağıtımısayılmaz ve stopaj uygulanmaz.

Kurumlar üçer aylık mali kârlarıüzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen
ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen
geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak
kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmişgeçici vergi tutarıkalmasıdurumunda
bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşıolan diğer mali borçlara da mahsup edilebilir.

En az 2 yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların
%75’i, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle
özkaynaklarda tutulmasışartıile vergiden istisnadır.
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21 - VERGİVARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Devamı)

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılıaşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmişyıl kârlarından mahsup
edilemez.

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığıayıtakip eden
dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlıbulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber,
vergi incelemesine yetkili makamlar beşyıl zarfında muhasebe kayıtlarınıinceleyebilir ve hatalıişlem
tespit edilirse ödenecek vergi miktarlarıdeğişebilir.

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren dönemlere ait vergi gideri, aşağıdaki şekilde
özetlenmiştir:

2009 2008

Cari dönem kurumlar vergisi (2.303.991) (1.692.734)
Ertelenmişvergi (gideri) / geliri (31.440) 60.734

Toplam vergi gideri (2.335.431) (1.632.000)

Cari yıl vergi gideri ile Şirket’in yasal vergi oranıkullanılarak hesaplanan teorik vergi giderinin
mutabakatı:

2009 2008

Vergi öncesi kar 11.624.802 8.155.130

%20 vergi oranıile oluşan
teorik vergi gideri (-) (2.324.960) (1.631.026)

Kanunen kabul edilmeyen giderler (13.266) (6.961)
Vergiden muaf gelirler 2.795 5.987

Cari yıl vergi gideri (2.335.431) (1.632.000)

ErtelenmişVergi:

Şirket ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde bu finansal tablolar ve
Vergi Usul Kanunu arasındaki farklıdeğerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların
etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır.

İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan
ertelenen vergi varlıklarıve yükümlülükleri için uygulanan oran % 20’dir (31 Aralık 2008: %20).
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21 - VERGİVARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Devamı)

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibarıyla birikmişgeçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve
yükümlülüklerinin bilanço tarihleri itibarıyla yürürlükteki vergi oranlarıkullanılarak hesaplamalarının
dökümü aşağıdaki gibidir:

Vergilendirilebilir Ertelenmişvergi
birikmişgeçici farklar varlıkları/yükümlülükleri

2009 2008 2009 2008

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların
kayıtlıdeğerleri ile vergi matrahı
arasındaki net fark 484.260 522.184 (96.852) (104.437)

Ertelenmişvergi yükümlülükleri (96.852) (104.437)

Kullanılmamışizinler (155.153) (121.275) 31.031 24.255
Çalışanlara sağlanan faydalara

ilişkin karşılıklar 112.674) (80.930) 22.535 16.186
Satışların dönemsellik ilkesi gereği

oluşan ticari alacak farkı - (260.751) - 52.150

Ertelenmişvergi varlıkları 53.566 92.591

Net ertelenmişvergi yükümlülüğü (43.286) (11.846)

Ertelenmişvergi hareket tablosu aşağıda belirtilmiştir:

2009 2008

Dönem başıertelenmişvergi yükümlülüğü (11.846) (72.580)
Cari dönem ertelenmişvergi (gideri)/geliri (31.440) 60.734

Dönem sonu ertelenmişvergi yükümlülüğü (43.286) (11.846)

22 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ

Kapsamlıgelir tablosunda belirtilen hisse başına kar, cari dönem net karının, dönem boyunca
piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklıortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.

Türkiye’de şirketler, sermayelerini halihazırda bulunan hissedarlarına, geçmişyıl kazançlarından ve
yeniden değerleme fonlarından dağıttıkları“bedelsiz hisse” yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip
“bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kar hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi
değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklıortalama hisse sayısı, hisse senedi
dağıtımlarının geçmişe dönük etkilerini de hesaplayarak bulunmuştur.

Hisse başına kar hesaplamaları, hissedarlara dağıtılabilir net karın ihraç edilmişbulunan hisse
senetlerinin ağırlıklıortalama sayısına bölünmesi ile yapılmıştır.

2009 2008

Hissedarlara ait net dönem karı 9.289.371 6.523.130
İhraç edilmişhisselerin ağırlıklıortalama sayısı 7.425.000 7.425.000

Hisse başına kazanç (Nominal değeri 1TL) 1,2511 0,8785
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23 - İLİŞKİLİTARAF AÇIKLAMALARI

(a) Hizmet satışları
2009 2008

Ortaklara hizmet satışları 15.759.237 13.333.383
Diğer ilişkili şirketlere hizmet satışları 49.821 29.182

15.809.058 13.362.565

(b) Hizmet alımları
2009 2008

Ortaklardan muhtelif alımlar - (34.840)
Diğer ilişkili şirketlerden muhtelif alımlar (78.574) (95.721)

(78.574) (130.561)

(c) Diğer hizmet alımları
2009 2008

Diğer ilişkili şirketlerden diğer alımlar (*) (301.594) (290.299)

(301.594) (290.299)

(*) İlişkili şirketlerden diğer alımlar altında sınıflandırılan alımlar yapılan ferdi kaza, bireysel emeklilik ,özel
sağlık sigortalarından ve alınan araç bedellerinden oluşmaktadır.

(d) Faiz gelirleri
2009 2008

Ortaklardan elde edilen banka faiz gelirleri: 2.086.211 2.409.084

2.086.211 2.409.084

(e) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar

2009 2008

Üst düzey yöneticiler ve yönetim kuruluna sağlanan faydalar: 1.865.055 1.330.419

1.865.055 1.330.419

(f) Nakit ve nakit benzerleri
2009 2008

Ortaklarda bulunan banka mevduatları 19.589.193 15.501.563

19.589.193 15.501.563
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23 - İLİŞKİLİTARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

(g) Mal/hizmet satış/alımlarından ortaya çıkan bakiyeler

2009 2008

Ortaklardan alacaklar 2.616.983 1.721.020
Diğer ilişkili taraflardan alacaklar 11.365 4.270

2.628.348 1.725.290

2009 2008

Ortaklara borçlar 373.193 74.671
Diğer ilişkili şirketlere borçlar 25.504 45.277

398.697 119.948

(h) Mal/hizmet alımlarından ortaya çıkan diğer bakiyeler

2009 2008

Diğer ilişkili şirketlere peşin ödenen giderler 62.327 58.972

62.327 58.972

24 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİVE DÜZEYİ

Finansal Risk Yönetimi

Şirket faaliyetlerinden dolayı, döviz kurlarıile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli
finansal riskleri yönetmeye odaklanmıştır. Finansal Risk Yönetimi hem genel müdürlük hemde mali
ve idari işler bölümü tarafından takip edilmektedir. Şirket, risk yönetimi çerçevesinde piyasalardaki
dalgalanmaların getireceği potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

i) Kredi riski açıklamaları

Kredi riski, ticari ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü
yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğramasıriskidir.

Şirket’in kredi riski ağırlıklıolarak ticari alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler ve
bankalardaki mevduatlardan oluşmaktadır. Şirket’in bankalardaki mevduatı3 aydan kısa vadeli olarak
plase edilmektedir. Menkul kıymetler ise T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığıtarafından ihraç
edilen devlet borçlanma senetlerinden oluşmaktadır.
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Vadeye Kadar
Elde Tutulacak Bankalardaki

Ticari Alacaklar Diğer Varlıklar Menkul Kıymetler Mevduat
İlişkili Diğer İlişkili Diğer İlişkili Diğer

31 Aralık 2009 Taraf Taraf Taraf Taraf Taraf Taraf

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan
azami kredi riski

Vadesi geçmemişya da değer
düşüklüğüne uğramamışfinansal
varlıkların net defter değeri 2.628.348 2.451.967 - 113.843 19.589.193 -

2.628.348 2.451.967 - 113.843 19.589.193 -

Vadeye Kadar
Elde Tutulacak Bankalardaki

Ticari Alacaklar Diğer Varlıklar Menkul Kıymetler Mevduat
İlişkili Diğer İlişkili Diğer İlişkili Diğer

31 Aralık 2008 Taraf Taraf Taraf Taraf Taraf Taraf

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan
azami kredi riski

Vadesi geçmemişya da değer
düşüklüğüne uğramamışfinansal
varlıkların net defter değeri 1.725.2901.366.436 - 232.873 1.280.539 15.501.563 -

1.725.2901.366.436 - 232.873 1.280.539 15.501.563 -

Yukarıdaki tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artışsağlayan
unsurlar dikkate alınmamıştır. Şirket’in kredi riskine maruz finansal aktifleri içerisinde herhangi bir
değer düşüklüğüne tabi tutulan varlık bulunmamaktadır. Buna ilaveten Şirket’in bilanço dışıkredi
riski içeren unsurları ve vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkları
bulunmamaktadır.

Şirket’in portföyünde bulunan vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıkların tamamıT.C. Hazine
Müsteşarlığıtarafından ihraç edilen devlet tahvillerinden oluşmaktadır ve bu tahviller bir uluslararası
derecelendirme kuruluşu olan Moody’s tarafından “Ba3” ile derecelendirilmiştir

ii) Likidite riski açıklamaları

Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda
meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalmasısonucunu
doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket
yönetimi, fon kaynaklarınıdağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için
yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağıbulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

Şirket’in türev finansal yükümlülüğü bulunmamaktadır. Türev niteliğinde olmayan finansal
yükümlülüklerin 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibarıyla indirgenmemişnakit akışlarının sözleşme
sürelerine göre kalan vadelerine göre dağılımıaşağıdaki gibidir. Aşağıdaki vade analizinde açıklanan
tutarlar, sözleşmeye dayalıindirgenmemiş(iskonto edilmemiş) nakit akışlarıdır.
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Finansal yükümlülüklerin 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibarıyla sözleşme sürelerine göre kalan
vadelerine göre dağılımıaşağıdaki gibidir:

2009
Sözleşme Uyarınca

Defter Nakit Çıkışlar 3 aya 3-12 ay 1-5 yıl 5-10 yıl
Değeri Toplamı kadar arası arası arası Vadesiz

Ticari borçlar 1.144.364 1.144.364 1.144.364 - - - -

Toplam yükümlülükler 1.144.364 1.144.364 1.144.364 - - -

2008
Sözleşme Uyarınca

Defter Nakit Çıkışlar 3 aya 3-12 ay 1-5 yıl 5-10 yıl
Değeri Toplamı kadar arası arası arası Vadesiz

Ticari borçlar 795.369 795.369 795.369 - - - -

Toplam yükümlülükler 795.369 795.369 795.369 - - - -

iii) Piyasa riski açıklamaları

Şirket, kur riski, likidite riski ve faiz oranırisklerini, piyasa riskini oluşturan en önemli bileşenler
olarak değerlendirmektedir. Şirket’in nakit akışı, menkul kıymetler portföyü, alacaklarıve plasmanları
(dolayısıyla likidite) ile ilgili riskler günlük olarak, kur riski (net döviz pozisyonu) ve faiz oranıriski
aylık olarak takip edilmektedir.

Şirket, risk yönetimi çerçevesinde piyasalardaki dalgalanmaların getireceği potansiyel olumsuz
etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

iv) Döviz pozisyonu riski açıklamaları

Yabancıpara varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışıyükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya
çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir.

İngiliz Diğer para Toplam
31 Aralık 2009 ABD Doları Sterlini birimleri TL

Nakit ve nakit benzerleri 183.292 - - 183.292
Ticari borçlar (420.326) - - (420.326)

Net yabancıpara pozisyonu (237.034) - - (237.034)

İngiliz Diğer para Toplam
31 Aralık 2008 ABD Doları Sterlini birimleri TL

Nakit ve nakit benzerleri 178.363 - - 178.363
Ticari borçlar (214.619) - - (214.619)

Net yabancıpara pozisyonu (36.256) - - (36.256)
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Kar/Zarar Özkaynaklar
YabancıParanın YabancıParanın Yabancıparanın Yabancıparanın

31 Aralık 2009 değer kazanmasıdeğer kaybetmesi değer kazanmasıdeğer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında
%10 değişmesi halinde

1. ABD Dolarınet varlık/yükümlülüğü (23.703) 23.703 - -
2. ABD Dolarıriskinden korunan kısım (-) - - - -
3. ABD DolarıNet Etki (1+2) (23.703) 23.703 - -

Toplam (23.703) 23.703 - -

Kar/Zarar Özkaynaklar
YabancıParanın YabancıParanın Yabancıparanın Yabancıparanın

31 Aralık 2008 değer kazanmasıdeğer kaybetmesi değer kazanmasıdeğer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında
%10 değişmesi halinde

1. ABD Dolarınet varlık/yükümlülüğü (3.626) 3.626 - -
2. ABD Dolarıriskinden korunan kısım (-) - - - -
3. ABD DolarıNet Etki (1+2) (3.626) 3.626 - -

Toplam (3.626) 3.626 - -

v. Faiz pozisyonu riski açıklamaları

Şirket yönetimi, faiz oranına duyarlıvarlık ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle
oluşan doğal tedbirlerle yönetme prensibi çerçevesinde, faiz doğuran varlıklarınıkısa vadeli yatırım
araçlarında değerlendirmektedir.

Şirket’in bilançosunda vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar olarak sınıfladığıdevlet
tahvilleri faiz değişimlerine bağlıolarak fiyat riskine maruz kalmamaktadır. Ancak Şirket, bu devlet
tahvillerinin itfasısonucu oluşan nakdin tekrar yatırıma yönlendirilmesi durumunda tekrar yatırım
oranıriskine maruz kalabilmektedir.

31 Aralık 2009 ve 2008 itibarıyla finansal araçlara uygulanan ağırlıklıortalama faiz oranlarıaşağıdaki
gibidir:

Aktifler 2009 2008

Vadeli mevduatlar TL 10,14% 21,24%
ABD Dolları 3,30% 5,50%

Devlet tahvilleri TL - 17,22%

vi. Sermaye riski açıklamaları

Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve
sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısınısürdürmek için Şirket’in
faaliyetlerinin devamınısağlayabilmektir.
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Sermaye yapısınıkorumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortakları, ortaklara ödenen temettü
tutarınıBDDK mevzuatının izin verdiği ölçülerde değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir,
yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayıazaltmak için varlıklarınısatabilir.

Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Şirket sermayeyi borç/sermaye oranınıkullanarak izler. Bu
oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerler ve
ertelenmişvergi yükümlülüklerinin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye,
bilançoda gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibarıyla net borç/(özsermaye+net borç) oranıaşağıdaki gibidir:

2009 2008

Toplam yükümlülükler 3.807.663 2.703.072
Nakit ve nakit benzerleri (19.589.430) (15.501.670)
Ertelenen vergi yükümlülüğü (43.286) (11.846)
Net borç - -
Özkaynaklar 23.225.961 19.765.629
Net borç/(Özkaynaklar+net borç)oranı 0,00% 0,00%

25 - FİNANSAL ARAÇLAR

Finansal enstrümanların gerçeğe uygun değeri

Gerçeğe uygun değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleşen
işlemlerde, bir varlığın karşılığında el değiştirebileceği veya bir yükümlülüğün karşılanabileceği
değerdir.

Şirket, finansal 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 gerektirmektedir.
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 finansal tablolarda rayiç değerleri ile kayıtlara alınmaktadır.

Menkul kıymetlerin rayiç değerlerinin belirlenmesinde piyasa fiyatlarıesas alınır.
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Şirket’in portföyünde bulunan finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri ve kayıtlıdeğerleri
aşağıdaki gibidir:

2009 Gerçeğe uygun değer Kayıtlıdeğer

Nakit ve nakit benzerleri 19.589.430 19.589.430
Ticari alacaklar 5.080.315 5.080.315

24.669.745 24.669.745

2008 Gerçeğe uygun değer Kayıtlıdeğer

Nakit ve nakit benzerleri 15.501.670 15.501.670
Ticari alacaklar 3.091.726 3.091.726
Finansal yatırımlar 1.280.539 1.280.539

19.873.935 19.873.935

ii. Finansal pasifler:

Kısa vadeli olmalarısebebiyle parasal pasiflerin gerçeğe uygun değerlerinin defter değerlerine
yaklaştığıvarsayılmaktadır.

26 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİOLAYLAR

Bulunmamaktadır.

…………………….


