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Dipnot
 Referansları 2011 2010 

VARLIKLAR

Dönen varlıklar  37.154.608 39.033.459 

Nakit ve nakit benzerleri 4 30.597.283 33.436.665
Ticari alacaklar 5 6.424.035 5.464.988
   - İlişkili taraflardan alacaklar  5,22 4.510.566 3.021.881 
   - Diğer ticari alacaklar 5 1.913.469 2.443.107 
Diğer dönen varlıklar 9 133.290 131.806 

Duran varlıklar  3.171.664 2.588.924 

Maddi duran varlıklar  7 2.867.964 2.374.876 
Maddi olmayan duran varlıklar  8 233.370 100.809 
Diğer duran varlıklar 9 4.675 7.235 
Ertelenmiş vergi varlıkları 20 65.655 106.004

TOPLAM VARLIKLAR 40.326.272 41.622.383

KAYNAKLAR

Kısa vadeli yükümlülükler   5.858.866 4.595.791 

Ticari borçlar 5 769.393 580.148
   - İlişkili taraflara borçlar  5,22 109.451 68.017 
   - Diğer ticari borçlar 5 659.942 512.131 
Diğer borçlar 6 2.742.573 2.300.871 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 11 168.987 173.940 
Dönem karı vergi yükümlülüğü 20 1.415.670 927.675 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 12 762.243 613.157 

Uzun vadeli yükümlülükler 201.453 170.584

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 11 201.453 170.584 

ÖZKAYNAKLAR 34.265.953 36.856.008

Ödenmiş sermaye 13 7.425.000 7.425.000 
Sermaye düzeltmesi farkları 13 2.574.025 2.574.025 
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 13 5.649.371 3.570.862 
Geçmiş yıllar karları 13 51.273 9.656.074 
Net dönem karı  18.566.284 13.630.047 

TOPLAM KAYNAKLAR 40.326.272 41.622.383

Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler 10 

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
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Dipnot
 Referansları 2011 2010 

Hizmet gelirleri 14 45.890.839 34.180.341
Hizmet üretim maliyeti (-) 14 (21.100.318) (16.047.896)

Brüt kar 24.790.521 18.132.445

Genel yönetim giderleri (-) 15 (4.004.157) (3.485.163)
Diğer faaliyet gelirleri 17 50.963 4.371 
Diğer faaliyet giderleri (-) 17 - (6.300) 

Faaliyet karı  20.837.327 14.645.353 

Finansal gelirler 18 2.526.482 2.558.180
Finansal giderler (-) 19 (148.116) (158.157)

Vergi öncesi kar 23.215.693 17.045.376

Dönem vergi gideri (-) 20 (4.609.060) (3.564.619)
Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri 20 (40.349) 149.290 

Dönem net karı   18.566.284 13.630.047 

Diğer kapsamlı gelir  - - 

Toplam kapsamlı gelir  18.566.284 13.630.047 

Hisse başına kazanç (nominal değeri 1 TL) 21 2,5005 1,8357 

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
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Kardan
   Sermaye ayrılan Geçmiş 
 Dipnot Ödenmiş düzeltmesi kısıtlanmış yıllar Net dönem Toplam 
 Referansları sermaye farkları yedekler karları karı özkaynaklar 

1 Ocak 2011 itibarıyla bakiyeler 13 7.425.000 2.574.025 3.570.862 9.656.074 13.630.047 36.856.008 

Geçmiş yıllar karlarına transfer 13 - - - 11.551.538 (11.551.538) - 
Yedeklere transferler 13 - - 2.078.509 - (2.078.509) -
Dağıtılan temettüler 13 - - - (21.156.339) - (21.156.339) 
Toplam kapsamlı gelir  - - - - 18.566.284 18.566.284 

31 Aralık 2011 itibarıyla bakiyeler  7.425.000 2.574.025 5.649.371 51.273 18.566.284 34.265.953 

1 Ocak 2010 itibarıyla bakiyeler 13 7.425.000 2.574.025 3.570.862 366.703 9.289.371 23.225.961 

Geçmiş yıllar karlarına transfer 13 - - - 9.289.371 (9.289.371) - 
Yedeklere transferler 13 - - - - - -
Dağıtılan temettüler 13 - - - - - - 
Toplam kapsamlı gelir  - - - - 13.630.047  13.630.047 

31 Aralık 2010 itibarıyla bakiyeler  7.425.000 2.574.025 3.570.862 9.656.074 13.630.047 36.856.008 

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
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Dipnot
 Referansları 2011 2010 

İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışı: 

Net dönem karı  18.566.284 13.630.047 

Faaliyetlerden sağlanan net nakit mevcudunun  
   net dönem karı ile mutabakatını sağlamak için  
   yapılan düzeltmeler: 
Amortisman payları  7,16 343.177 279.613 
İtfa payları  8,16 32.277 18.607 
Kıdem tazminatı karşılığı 11,16 95.222 57.910 
Ertelenen vergi gideri / (geliri) 20 40.349 (149.290)
Vergi gideri 20 4.609.060 3.564.619
Kullanılmamış izin karşılığı 11,16 17.945 19.453 
Faiz gelirleri 18 (2.404.831) (2.467.257)
Diğer  (37.425) (4.906) 

Aktif ve pasif kalemlerdeki değişiklikler 
   öncesi faaliyetlerden sağlanan net nakit  21.262.058 14.948.796 

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: 
Ticari alacaklardaki değişim 5 (959.047) (384.673) 
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim 9 1.076 (23.797) 
Ticari borçlardaki değişim 5 189.245 (564.216) 
Diğer borçlardaki değişim 6 441.702 572.092 
Peşin ödenen kurumlar vergisi 20 (4.121.065) (3.177.997) 
Ödenen kıdem tazminatları 11 (64.353) -
Tahsil edilen faiz 2.657.884 2.321.579
Diğer yükümlülüklerdeki değişim  35.538 530.137 

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit  19.443.038 14.221.921 

Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışı: 

Maddi duran varlık alımları 7 (943.649) (470.816) 
Maddi olmayan duran varlık alımları 8 (164.838) (54.454) 
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit  157.826 -

Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit  (950.661) (525.270) 

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit: 

Ortaklara ödenen temettüler 13 (21.156.339) -

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (21.156.339) - 

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış  (2.663.962) 13.696.651 

Döviz kurundaki değişimin  
nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi 37.425 4.906

Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler 4 33.203.716 19.502.159 

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler 4 30.577.179 33.203.716 

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
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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 ortaklığı ile 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 sayılı Bankacılık Kanunu’nda öngörüldüğü üzere (md.73/4) kredi 
kuruluşları (mevduat bankaları ile katılım bankaları) ile finansal kuruluşlar (kredi kuruluşları dışında 
kalan ve sigortacılık, bireysel emeklilik 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 kuruluşların müşterilerinin 
risk durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi 
nedeniyle yapılacak bilgi ve belge alışverişini 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 %18,18’e yükselmiştir. 

KKB Türkiye'nin ilk ve tek kredi bürosudur. 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 35 banka, 8 finansal 
kuruluş, 55 faktoring ve 4 finansal kiralama şirketi olmak üzere toplam 102 üyeye sahiptir (31 Aralık 
2010: 99 üye).

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla personel sayısı 29 kişidir (31 Aralık 2010: 28 kişi).  

Şirket Türkiye’de kayıtlı olup, kayıtlı adresi 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 sayılı kararı 
ile Şirket’in Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu hükümlerine intibak ettiğini, anılan Kanunun 
Geçici 1. maddesine istinaden uygun görmüştür. 

Şirket’in 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloları 21 Şubat 2012 tarihinde Şirket 
Yönetimi tarafından onaylanmıştır. Genel kurul ve belirli düzenleyici kuruluşlar, yasal mali tabloları 
yayımlanmasından sonra değiştirme hakkına sahiptir. 

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 yönelik her türlü detaylı bilginin 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 beş yıl içindeki kapalı hesap bilgilerine, son altı 
aydaki 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 yanı sıra, kurumsal kredi 
bilgilerine de ulaşma olanağı sağlanmıştır. 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 imkanı tanınmıştır.  
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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) adını taşıyan bir sistem mevcuttur. Bu sistem 
sayesinde üyeler KRS veritabanı’nda açık ve/veya kapalı bireysel kredi hesabı bulunan müşterileri ile 
ilgili tüm bilgilere bu toplu sorgulama işlemi sayesinde ulaşır. 

T.C. Merkez Bankası bünyesinde bulunan Risk Santralizayonu Müdürlüğü’nün görev ve faliyetlerin 
Şirket’e devredilmesi süreci başlatılmış, buna bağlı olarak Şirket kendi bünyesine alacağı hizmetler 
için altyapı projelerini yürütmektedir. 

Şirket’in diğer ürünleri ve hizmet alanları aşağıdaki gibidir: 

- MİDES Müşteri İtirazları Değerlendirme 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 doğmuş veya doğabilecek olan risk unsurunun, tanımlanmış kurallara, 
prensiplere ve standartlara oturtulmuş bir 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 geliştirilmiş olan 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 yitirmiş olan 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 aldığı ya 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 üretilmiş olan 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) hesapları için bilgi paylaşımı sağlamaktadır. Kredi kartı kuruluşu 
konumundaki tüm KKB üyesi kuruluşlar, yeni bir kredi kartı hesabı açacakları veya limit 
güncellemesi yapacakları zaman LKS sisteminde sorgulama yaparak kişinin kullanmakta 
olduğu tüm kredi kartı limit bilgilerine anında erişebilmektedir. 

- İnternet Sahtekarlıkları Alarm Sistemi (“IFAS”) internet üzerinden yapılan sahtekarlıkları 
önlemek üzere tasarlanmış bir sistemdir. Şubat 2007’de hayata geçirilen sistem üye (ve üye 
olmayan bazı) kurumlar arasında iletişimin kurulması ve bilgi paylaşımını sağlamaktadır. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

A. SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR 

Uygulanan Muhasebe Standartları 

Şirket’in finansal tabloları 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin” ilgili hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“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. 

Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk 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 yapması gerekmektedir. 
Söz konusu varsayımlar ve tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler 
yapılmakta ve bu düzeltmelerin etkisi kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 

Karşılaştırmalı Bilgiler 

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları 
önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Şirket 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 
bilançosunu 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanmış bilançosu ile 1 Ocak - 31 Aralık 2011 hesap 
dönemine ait kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu ise  
1 Ocak - 31 Aralık 2010 hesap dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir.  

Netleştirme / Mahsup 

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net 
olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine 
getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler. 
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Yeni ya da Düzenlenmiş Standartların ve Yorumların Uygulanması 

Şirket UMSK ve Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (“UFRYK”) tarafından 
yayınlanan ve 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve 
yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır. 

(a) 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli standartlar, değişiklikler ve yorumlar: 

 UMS 32 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum”, 1 Şubat 2010 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, ihraç edenin fonksiyonel para 
birimi dışında bir para biriminde ihraç edilen hisse senetlerinin muhasebeleştirilmesine açıklık 
getirmektedir.

 UFRYK 19, “Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi”, 1 Temmuz 
2010 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 
Yorum, borçlu ve alacaklının bir finansal borcun koşullarını yeniden belirledikleri ve 
sonucunda ilgili borcun kısmen veya tamamen, borçlunun alacaklıya ihraç edeceği özkaynağa 
dayalı finansal araçlarla ödenmesine karar verdikleri durumların nasıl muhasebeleştirileceğine 
açıklık getirmektedir. 

 UFRS 1 (değişiklik), “UFRS’nin İlk Defa Uygulanması”, 1 Temmuz 2010 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, , UFRS 7’de 
yapılan değişikliklerle ilgili halihazırda UFRS kullananlara getirilen geçiş hükümleri ile ilgili 
benzer uygulamaları UFRS’yi ilk defa uygulayanlara da sağlamıştır. 

 UMS 24 (revize), “İlişkili Taraf Açıklamaları”, 1 Ocak 2011 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Revize standart ilişkili taraf tanımını 
basitleştirmiştir ve tanıma açıklık getirmiştir. Ayrıca revize standart kamu iktisadi 
teşebbüslerinin diğer kamu iktisadi teşebbüsleri ve devlet ile olan tüm işlemlerini açıklama 
zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır. 

 UFRYK 14 (değişiklik), “Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi”, 1 Ocak 2011 
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, 
en eski karşılaştırmalı dönemden başlamak üzere geriye dönük olarak uygulanır. Değişiklik, 
UFRYK 14’ün, “UMS 19 - Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşulları ve 
Bu Koşulların Birbiri İle Etkileşimi” üzerindeki beklenmeyen sonuçlarını düzeltmek üzere 
yapılmıştır. 

(b) Raporlama tarihi itibarıyla yayınlanmış, henüz Şirket tarafından erken uygulanmamış 
standartlar, değişiklikler ve yorumlar: 

 UFRS 7 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar”, 1 Temmuz 2011 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, transfer 
işlemlerinde şeffaflığı arttırma ve finansal varlık transferleri ile ilgili maruz kalınan risklerin ve 
bu risklerin işletmenin finansal durumu üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması amacını 
taşımaktadır. 

 UFRS 1 (değişiklik), “UFRS’nin İlk Defa Uygulanması”, 1 Temmuz 2011 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, bir işletmenin 
fonksiyonel para biriminin hiper enflasyona maruz kalması sebebiyle UFRS’lere uygunluk 
sağlayamadığı bir dönemin ardından nasıl UFRS’ye uygun finansal tablo yayınlayacağını 
açıklamaktadır. 
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 UMS 12 (değişiklik), “Gelir Vergileri”, 1 Ocak 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, makul değeri ile ölçülen yatırım amaçlı 
gayrimenkullere ilişkin ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin ölçümlemesine ilişkin 
mevcut prensiplere istisna getirmektedir.

 UMS 1 (değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu”, 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişikler sonucu ortaya çıkan temel 
gelişme işletmelerin diğer kapsamlı gelir altında gösterdiği hesapları potansiyel olarak gelir 
tablosu ile ilişkilendirilecek olarak gruplaması zorunluluğunun getirilmesidir. 

 UMS 19 (değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklikler, koridor metodunu 
yürürlükten kaldırmakta ve finansal giderlerin net fonlama temelinde hesaplanmasını 
öngörmektedir.

 UFRS 9, “Finansal Araçlar”, 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme 
ve Ölçme” standardının değiştirilme sürecinde ilk adımdır. UFRS 9 finansal araçların ölçümünde 
ve sınıflandırılmasında yeni zorunluluklar getirmektedir. 

 UFRS 10, “Konsolide Finansal Tablolar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, kontrol konseptini bir işletmenin 
konsolidasyon kapsamına alınması için belirleyici unsur kabul ederek varolan prensipleri 
geliştirmektedir. Standart, kontrolün belirlenmesinin zor olduğu durumlarda ek açıklamalar 
getirmektedir.

 UFRS 11, “Ortak Düzenlemeler”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, ortak düzenlemelerin yasal şekli yerine 
düzenlemenin sağladığı haklara ve yükümlülükleri vurgulayarak ortak düzenlemelere daha 
gerçekçi bir bakış açısı getirmektedir. İki çeşit ortak düzenleme tanımlanmaktadır: ortak 
faaliyetler ve iş ortaklıkları. Standart ile iş ortaklarının oransal konsolidayon yöntemine son 
verilmiştir. 

 UFRS 12, “Diğer İşletmelerdeki Paylar ile İlgili Açıklamalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart ortak düzenlemeler, 
iştirakler, özel amaçlı araçlar ve diğer bilanço dışı araçlar da dahil olmak üzere diğer işletmelerde 
bulundurulan tüm paylarla ilgili açıklama yükümlülüklerini içermektedir. 

 UFRS 13, “Makul Değer Ölçümü”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, tam bir makul değer tanımı ve tüm UFRS’lerde 
uygulanacak tek bir ölçüm ve açıklamalar kaynağı sağlayarak tutarlılığın geliştirilmesi ve 
karmaşıklığın azaltılmasını amaçlamaktadır. 

 UMS 27 (revize), “Bireysel Finansal Tablolar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, UMS 27’nin kontrol ile ilgili 
hükümlerinin yeni UFRS 10’da ele alınmasından sonra geride kalan bireysel finansal tablolar ile 
ilgili hükümleri içermektedir.

 UMS 28 (revize), “İştirakler ve İş Ortaklıkları”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, yeni UFRS 11’in yayınlanmasının 
ardından özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilecek iş ortaklıkları ve iştirakler ile ilgili 
yükümlülükleri içermektedir.

 UFRYK 20, Madenlerle ilgili üretim sırasında oluşan sökme maliyetleri. 

Şirket yönetimi, yukarıdaki standart ve yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Şirket’in 
finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı görüşündedir. 
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B. MUHASEBE TAHMİNLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR 

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari 
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek 
dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak 
şekilde finansal tablolara yansıtılır. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 hesap döneminde muhasebe 
tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

C. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ 

Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzerleri bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadır. Nakit ve nakit benzerleri, 
eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, 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 araçlar

Ticari alacaklar

Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan vadeli satışlardan kaynaklanan ticari 
alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlendirilmiştir  
(Dipnot 5).

Şirket’in, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu 
olması halinde ticari alacaklar için bir alacaklar risk karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, 
alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve 
güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari 
alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. Değer düşüklüğü tutarı, zarar 
yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer 
gelirlere yansıtılır.  

Finansal varlıklar

Tüm finansal varlıklar, ilk olarak bedelin gereğe uygun değeri olan ve yatırımla ilgili satın alma 
masrafları da dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Finansal varlıkların 
sınıflandırılması, varlıkların hangi amaç için elde edilmesine bağlı olarak belirlenmektedir. Şirket 
yönetimi, finansal varlığın sınıflandırılmasını ilk elde edildiği tarihte yapmakta ve bu sınıflandırmayı 
her bilanço döneminde tekrar değerlendirmektedir.  

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 
sağlanmış olduğu, 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 fiyatı veya benzeri finansal araçların piyasa fiyatları esas alınarak belirlenir.  
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Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, kayda alınmayı müteakiben etkin faiz oranı yöntemi 
kullanılarak “İskonto edilmiş bedeli” ile değerlenmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak varlıklarla 
ilgili faiz gelirleri kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Şirket’in önceden vadeye kadar elde 
tutulacak finansal varlıklar arasında sınıflandırdığı ancak sınıflandırma esaslarına uyulmadığından iki 
yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulamayacak finansal varlıkları bulunmamaktadır. 

Finansal tablolara yansıtılmasından sonra satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan 
finansal araçlar, gereğe uygun değerlerinin güvenilir bir şekilde hesaplanması mümkün olduğu sürece 
gereğe uygun değerleri üzerinden değerlenir.  

Maddi duran varlıklar 

Maddi duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi 
için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmıştır. 
Maddi duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmiş 
amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarları üzerinden 
değerlenmiştir.  

Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL’nin 
31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden, 
1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş 
amortisman ve mevcutsa kalıcı değer 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 faydalı ömürler esas 
alınarak doğrusal yöntem kullanılarak ayrılmaktadır. Kullanılan yıllık amortisman oranları ve ilgili 
faydalı ömürler aşağıdaki gibidir: 

 Amortisman oranı Faydalı ömür 

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 satış hasılatından ilgili maddi 
duran varlığın net defter değerinin düşülmesi suretiyle tespit edilmektedir. 

Bilanço tarihi itibarıyla varlıkların hurda değerleri ve faydalı ömürleri 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 faydalı ömrünü uzatan, varlığın hizmet kapasitesini 
artıran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet 
unsurlarından oluşmaktadır (Dipnot 7). 

Maddi olmayan duran varlıklar 

Maddi olmayan duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale 
getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli 
üzerinden yapılmıştır. Maddi olmayan duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet 
bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan 
tutarları üzerinden değerlenmiştir. 
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Maddi olmayan duran varlıklar bilgisayar yazılımlarından oluşmakta ve beş yılda itfa edilmektedir. 
Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek amacıyla yapılan harcamalar gider olarak finansal tablolara 
yansıtılmaktadır. Bununla birlikte mevcut bilgisayar programlarının süre ve faydasını artıracak olan 
harcamalar yazılımların maliyetine eklenmek suretiyle aktifleştirilmektedir. 

Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri 
kazanılabilir değerine indirilir (Dipnot 8). 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 

Şirket, Türkiye’de mevcut İş Kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda 
belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla 
yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, bu Kanun kapsamında oluşması muhtemel yükümlülüğün, 
belirli aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmakta ve finansal tablolara 
yansıtılmaktadır (Dipnot 11). 

Şarta bağlı yükümlülük ve varlıklar 

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

Geçmiş olaylardan 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. 

Gelir ve giderin tanınması 

Gelir ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Gelir, hizmet satışlarının 
faturalanmış değerlerini içerir. Satışlar, hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydaların transferlerin 
yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların 
üyelere akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden 
tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Gelir (Hasılat), KDV, iadeler, indirimler ve iskontolardan 
netlenmiş hali 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 kapsamlı gelir tablosunda tahakkuk esasına göre 
muhasebeleştirilmektedir (Dipnot 18, 19). 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

Yabancı para 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 2011 
itibarıyla ABD doları işlemlerinde kullanılan dönem sonu kuru 1,8889 TL, Avro işlemlerinde 
kullanılan dönem sonu kuru ise 2,4438 TL’dir (31 Aralık 2010: 1 ABD doları: 1,5460 TL,  
1 Avro: 2,0491 TL) (Dipnot 23).

Vergi Varlık ve Yükümlülükleri 

Dönemin kar ve zararı üzerindeki gelir vergisi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenen vergiyi 
içermektedir (Dipnot 20).

Cari Vergi:

Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihinde 
geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü ve geçmiş yıllardaki vergi 
yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir.  

Ertelenmiş Vergi: 

Şirket, bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca 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 ertelenmiş vergi hesaplamakta ve muhasebeleştirmektedir.  

Ertelenmiş vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla geçerli 
bulunan yasalaşmış vergi oranları kullanılmaktadır. 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir 
geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde 
etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. 

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 ödenmiş sermaye içerisinde sınıflandırılmaktadır. Şirket ortaklarına dağıtılacak 
temettü, ortaklar tarafından onaylandığı dönem içerisinde Şirket'in finansal tablolarına borç olarak 
kaydedilir (Dipnot 13).

Nakit akışlarının 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). 

İlişkili Taraflar 

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri, 
aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirakler ve 
müşterek yönetime tabi ortaklıklar “İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı” (“TFRS 24”) kapsamında 
ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. İlişkili taraflarla yapılan işlemler (Dipnot 22). 



KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. 

31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT 
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

14

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

Varlıklarda değer düşüklüğü 

Finansal varlıklar dışındaki her varlık, bilanço tarihinde, söz konusu varlığa ilişkin değer kaybına dair 
göstergelerin varlığı açısından incelenir. Bir varlığın kayıtlı değeri, tahmini yerine koyma değerinden 
büyük ise değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. Yerine koyma değeri, varlığın net satış değeri ile kullanım 
değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir. Kullanım değeri, varlığın sürekli kullanımı sonucu 
gelecekte elde edilecek tahmini nakit girişlerinin ve kullanım ömrü sonundaki satış değerinin 
toplamının bugünkü değeridir.

D. ÖNEMLİ MUHASEBE DEĞERLENDİRME, TAHMİN VE VARSAYIMLARI 

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan 
şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve 
giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin 
en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. 
Tahmin ve kararlar devamlı olarak değerlendirilmektedir. 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 düzeltme gerektirebilecek tahminler aşağıdaki gibidir:  

Ertelenmiş vergi varlığının tanınması. Ertelenmiş vergi 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 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 2011 tarihi itibarıyla sona eren finansal tablolarda bölümlere göre raporlama 
yapılmamıştır. 

4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

2011 2010

Kasa 24 530
Bankalar 30.597.259 33.436.135

- Vadeli mevduat 30.595.460 33.435.550
- Vadesiz mevduat 1.799 585

30.597.283 33.436.665

Nakit akış tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri değerler aşağıdaki gibidir: 

2011 2010

Kasa ve bankalar 30.597.283 33.436.665
Eksi: Faiz tahakkukları  (20.104) (232.949) 

30.577.179 33.203.716

31 Aralık 2011 tarihinde TL’ye uygulanan vadeli mevduat faiz oranı %12 olup (31 Aralık 2010: 
%6,50 ile %9,25), yabancı para vadeli mevduat bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: 
Bulunmamaktadır.). 
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5 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 

2011 2010
Ticari alacaklar:
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 22) 4.510.566 3.021.881 
Diğer ticari alacaklar 1.913.469 2.443.107 

6.424.035 5.464.988

31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla ticari alacakların tamamı bir aydan kısa vadeli alacaklardan 
oluşmaktadır. 

2011 2010
Ticari borçlar:
İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 22) 109.451 68.017 
Diğer ticari borçlar  659.942 512.131 

769.393 580.148

6 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR  

2011 2010
Kısa vadeli diğer borçlar: 
Ödenecek KDV 1.637.920 1.200.454
Ödenecek diğer vergi ve yükümlülükler 401.265 376.589 
Personele borçlar 596.164 663.478
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 96.809 46.045
Diğer borçlar 10.415 14.305 

2.742.573 2.300.871

7 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 

Makine, tesis
 Binalar ve cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Toplam 

1 Ocak 2011
Maliyet 2.283.687 1.199.782 684.024 539.887 4.707.380
Birikmiş amortisman (1.002.914) (665.215) (257.028) (407.347) (2.332.504) 

Net defter değeri 1.280.773 534.567 426.996 132.540 2.374.876 

31 Aralık 2011 
Dönem başı 
   net defter değeri  1.280.773 534.567 426.996 132.540 2.374.876 
İlaveler 314.915 164.222 85.494 379.018 943.649 
Çıkışlar (-) - - (60.064) (47.320) (107.384) 
Amortisman gideri (-) (91.869) (101.026) (102.486) (47.796) (343.177)

Dönem sonu
   net defter değeri 1.503.819 597.763 349.940 416.442 2.867.964 

31 Aralık 2011 
Maliyet 2.598.602 1.364.004 504.374 871.585 5.338.565
Birikmiş amortisman (1.094.783) (766.241) (154.434) (455.143) (2.470.601) 

Net defter değeri 1.503.819 597.763 349.940 416.442 2.867.964 
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7 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 

Makine, tesis
 Binalar ve cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Toplam 

1 Ocak 2010
Maliyet: 2.283.687 1.069.596 381.630 501.651 4.236.564
Birikmiş amortisman: (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  

31 Aralık 2010 
Dönem başı 
   net defter değeri  1.356.896 497.522 205.905 123.350 2.183.673 
İlaveler - 130.186 302.394 382.360 470.816 
Amortisman gideri (-) (76.123) (93.141) (81.303) (29.046) (279.613)

Dönem sonu
   net defter değeri  1.280.773 534.567 426.996 476.664 2.374.876 

31 Aralık 2010 
Maliyet 2.283.687 1.199.782 684.024 539.887 4.707.380
Birikmiş amortisman (1.002.914) (665.215) (257.028) (407.347) (2.332.504) 

Net defter değeri 1.280.773 534.567 426.996 132.540 2.374.876 

31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıklar üzerinde rehin ve ipotek 
bulunmamaktadır. 

8 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

1 Ocak 2011 Bilgisayar Yazılımları 

Maliyet 1.848.499
Birikmiş itfa payı (1.747.690) 

Net defter değeri 100.809 

31 Aralık 2011 
Dönem başı net defter değeri 100.809 
İlaveler 164.838 
İtfa gideri (-) (32.277) 

Dönem sonu net defter değeri 233.370 

31 Aralık 2011 
Maliyet 2.013.337
Birikmiş itfa payı (1.779.967) 

Net defter değeri 233.370 
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8 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı) 

1 Ocak 2010 Bilgisayar Yazılımları 

Maliyet 1.794.045
Birikmiş itfa payı (1.729.083) 

Net defter değeri 64.962 

31 Aralık 2010 
Dönem başı net defter değeri 64.962 
İlaveler 54.454 
İtfa gideri (-) (18.607) 

Dönem sonu net defter değeri 100.809  

31 Aralık 2010 
Maliyet 1.848.499
Birikmiş itfa payı (1.747.690) 

Net defter değeri 100.809 

9 - DİĞER DÖNEN VE DURAN VARLIKLAR  

2011 2010
Diğer dönen varlıklar: 
Peşin ödenen giderler 129.090 128.568 
Diğer varlıklar 4.200 3.238 

133.290 131.806

Diğer duran varlıklar: 
Peşin ödenen giderler 4.675 7.235 

4.675 7.235

10 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

Şirket’in 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 75.000 TL tutarında alınan teminatı bulunmaktadır. Şirket’in 
ayrıca 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla şarta bağlı varlığı veya şarta bağlı yükümlülüğü de 
bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Yoktur).
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11 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR 

2011 2010
Kısa vadeli karşılıklar 
Personel izin karşılığı 168.987 173.940 

Uzun vadeli karşılıklar 
Kıdem tazminatı karşılığı 201.453 170.584 

Personel izin karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir: 
2011 2010

Dönem başı bakiyesi 173.940 155.153 

Cari dönemde konusu kalmayan karşılıklar (22.898) (666) 
Cari dönemde ayrılan karşılık tutarı 17.945 19.453 

Dönem sonu bakiyesi 168.987 173.940

Şirket, 2011 yılı içerisinde işten ayrılmayan çalışanlarının devreden izin günlerine karşılık 72.988 TL 
(2010: 88.471 TL) izin ücreti ödemiştir. 

Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır. 

Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen 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 personeli için kıdem tazminatı ödemekle 
mükelleftir.

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

Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2011 tarihi 
itibarıyla 2.731,85 TL (31 Aralık 2010: 2.517,01 TL) ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir 
fonlama şartı bulunmamaktadır. 

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

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

2011 2010

İskonto oranı  %4,66 %4,66 
Personel devir hızı oranı (*) %7,00 %8,16 

(*) Şirket’e ait değerleri yansıtmaktadır. 

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak 
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek 
oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı 
için, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan 2.805,04 TL (1 Ocak 2011: 2.623,23 TL) üzerinden
hesaplanmaktadır. 
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11 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (Devamı) 

Kıdem tazminatı karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir: 
2011 2010

Dönem başı bakiyesi 170.584 112.674 

Cari dönemde ödenen tutar (64.353) -
Cari dönemde ayrılan karşılık tutarı 95.222 57.910 

- Faiz maliyeti 7.953 6.666
   - Cari dönemde ayrılan karşılık tutarı 13.812 9.535 

- Hizmet maliyeti 73.457 41.709

Dönem sonu bakiyesi 201.453 170.584

12 - DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 
2011 2010

Kısa vadeli diğer yükümlülükler: 

Büro skoru gider karşılığı (*) 579.334 536.888 
Gelecek aylara ait gelirler 69.754 57.429
Diğer yükümlülükler 113.155 18.840 

762.243 613.157

(*) Dışarıdan sağlanan bireysel müşteri değerlendirme sistemi için, bireysel müşteri sorgulama ve üretilen 
kredi notu sayısına göre belirlenen karşılık tutarından oluşmaktadır.  

13 - ÖZKAYNAKLAR

Şirket’in esas sermayesi 7.425.000 TL olup, bu sermaye beheri 1 TL itibari değerinde ve tamamı nama 
yazılı 7.425.000 adet hisseye bölünmüştür. 

Şirket’in nitelikli paya sahip kişi ve kuruluşları bulunmamaktadır.  

31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerinde çıkarılmış ve ödenmiş sermaye tutarları defter değerleriyle 
aşağıdaki gibidir: 

  31 Aralık 2011   31 Aralık 2010 
Hisse (%) TL Hisse (%) TL

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş 18,182 1.350.000 18,182 1.350.000 
T.Halk Bankası A.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 Bankası A.Ş. 9,091 675.000 9,091 675.000 
Şekerbank T.A.Ş. 9,091 675.000 9,091 675.000 
T.İş Bankası A.Ş. 9,091 675.000 9,091 675.000 
Denizbank A.Ş. 9,091 675.000 9,091 675.000 
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 9,091 675.000 9,091 675.000 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 9,091 675.000 9,091 675.000 

Toplam ödenmiş sermaye 100,00 7.425.000 100,000 7.425.000 

Sermaye düzeltme farkları  2.574.025  2.574.025 

Toplam sermaye 9.999.025 9.999.025

Sermaye düzeltme farkları ödenmiş sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin enflasyona 
göre düzeltilmiş toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları arasındaki farkı ifade 
eder.
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13 – ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 

Kar yedekleri, geçmiş yıllar karları :  

2011 2010

Kardan ayrılan kısıtlanmış 
yedekler (Yasal yedekler) 5.649.371 3.570.862

Geçmiş yıllar karları  51.273 9.656.074 

5.700.644 13.226.936

Yasal finansal tablolara göre geçmiş yıllar karlarından  
   dönem içinde dağıtılan temettülerin tarihi tutarları (21.156.339) -

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanmış olan yasal finansal tablolarda 
5.649.371 TL tutarında yasal yedek (31 Aralık 2010: 3.570.862 TL) bulunmaktadır. 

Kanuni defterlerdeki birikmiş kârlar, 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 ödenmiş sermayesinin 
%20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise 
ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal 
yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için 
kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. 

14 - HİZMET GELİRLERİ 

2011 2010
Hizmet gelirleri:

Sorgulama gelirleri 94.517.631 66.362.518
- KRS sorgulama gelirleri 77.204.368 53.576.534
- PMP sorgulama gelirleri 14.802.140 10.885.469
- LKS sorgulama gelirleri 1.572.713 1.088.470

   - Karşılıksız çek sorgulama gelirleri 938.410 812.045 
Üyelik tesis gelirleri 80.680 78.557
Parasal yaptırım gelirleri 50.000 33.900 
Diğer hizmet gelirleri 13.568 10.552 

Brüt satış 94.661.879 66.485.527 
Nema gelirleri(-) (*) (48.771.040) (32.305.186)

Net satış 45.890.839 34.180.341 
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14 - HİZMET GELİRLERİ (Devamı) 

2011 2010
Hizmet üretim maliyeti:

Sorgulama giderleri (16.286.483) (12.110.049)
Personel giderleri (4.004.709) (3.300.013)
Amortisman gideri (193.374) (172.709)
Tamir, bakım ve güvenlik giderleri (151.476) (130.859) 
Denetim ve müşavirlik giderleri (111.501) (56.934) 
İletişim giderleri (95.932) (100.271) 
Seyahat ve taşıma giderleri (60.258) (53.757) 
İtfa gideri (32.277) (18.607) 
Diğer giderler (164.308) (104.697) 

(21.100.318) (16.047.896)

Brüt kar 24.790.521 18.132.445

(*) Nema gelirleri: Mevcut veri tabanında üyeler adına yapılan her sorgulamada elde edinilen bilgi bir diğer 
üyeden sağlandığı takdirde bilgi sağlanan kurumun lehine bir gelir yaratılır. Böylece sistem çift yönlü 
çalışmakta ve üyeler KKB'nin sistemini kullanırken aynı zamanda sisteme sağladıkları bilgiler için 
sistemden gelir elde ederler. Bu gelire nema adı verilmektedir. 

15 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

2011 2010

Personel giderleri (3.005.698) (2.534.686)
Denetim ve müşavirlik giderleri (302.019) (229.617) 
Amortisman gideri (149.803) (106.904)
Seyahat ve taşıma giderleri (82.870) (71.273) 
Temsil ve ikram giderleri (68.637) (208.269)
Tamir, bakım ve güvenlik giderleri (54.427) (36.218) 
İletişim giderleri (26.010) (26.549) 
Diğer giderler (314.693) (271.647) 

(4.004.157) (3.485.163)

16 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 

2011 2010

Sorgulama giderleri (16.286.483) (12.110.049)
Personel giderleri (7.010.407) (5.835.365)
   - Maaş ve diğer personel giderleri (6.524.009) (5.069.100) 

- Personel prim giderleri (373.231) (688.902)
   - Kıdem tazminatı karşılık gideri (Dipnot 11) (95.222) (57.910) 
   - İzin karşılık gideri (Dipnot 11) (17.945) (19.453) 
Denetim ve müşavirlik giderleri (413.520) (286.551) 
Amortisman gideri (Dipnot 7) (343.177) (279.613)
Tamir, bakım ve güvenlik giderleri (205.903) (167.077) 
Seyahat ve taşıma giderleri (143.128) (125.030) 
İletişim giderleri (121.942) (126.820) 
Temsil ve ikram giderleri (68.637) (208.269)
İtfa gideri (Dipnot 8) (32.277) (18.607) 
Diğer giderler (479.001) (375.678) 

(25.104.475) (19.533.059)
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17 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE GİDERLER 

2011 2010

Diğer faaliyetlerden gelirler: 
Sabit kıymet satış karı  50.442 - 
Diğer gelirler 521 4.371

50.963 4.371

Diğer faaliyetlerden giderler: 
Diğer giderler - (6.300)

- (6.300)

18 - FİNANSAL GELİRLER  

Finansal gelirler:
2011 2010

Faiz gelirleri
- Banka faiz gelirleri 2.404.831 2.467.257

Kur farkı gelirleri 121.651 90.923 

2.526.482 2.558.180

19 - FİNANSAL GİDERLER 

Finansal giderler:
2011 2010

Kur farkı giderleri (143.251) (153.330) 
Diğer finansman giderleri  (4.865) (4.827) 

(148.116) (158.157)

20 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

2011 2010
Dönem karı vergi yükümlülüğü:

Kurumlar vergisi karşılığı 4.609.060 3.564.619 
Eksi: peşin ödenen vergiler (3.193.390) (2.636.944) 

1.415.670 927.675

5520 sayılı “Kurumlar Vergisi Kanunu” (“Yeni Vergi Kanunu”) 21 Haziran 2006 tarihli ve  
26205 sayılı Resmi 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
oranı 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren %20’dir. Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına 
vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan 
istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına 
uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. 
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20 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile 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 dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. 

Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %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 ödenmiş geçici vergi tutarı kalması durumunda 
bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan 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 tutulması şartı ile vergiden istisnadır. 

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla 
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup 
edilemez.

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 
dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, 
vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem 
tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. 

31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dönemlere ait vergi gideri, aşağıdaki şekilde 
özetlenmiştir: 

2011 2010

Cari dönem kurumlar vergisi (4.609.060) (3.564.619)
Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri (40.349) 149.290 

Toplam vergi gideri (4.649.409) (3.415.329)

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

2011 2010

Vergi öncesi kar 23.215.693 17.045.376

%20 vergi oranı ile oluşan teorik vergi gideri (-) (4.643.139) (3.409.075) 
Kanunen kabul edilmeyen giderler (6.270) (6.254)
Vergiden muaf gelirler - -

Cari yıl vergi gideri (4.649.409) (3.415.329) 
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20 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

Ertelenmiş Vergi: 

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

İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan 
ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran % 20’dir (31 Aralık 2010: %20). 

31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve 
yükümlülüklerinin bilanço tarihleri itibarıyla yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hesaplamalarının 
dökümü aşağıdaki gibidir: 
 Vergilendirilebilir Ertelenmiş vergi 
  birikmiş geçici farklar   varlıkları/yükümlülükleri 

2011 2010 2011 2010

İkramıye karşılığı (594.064) (663.478) 118.813 132.696 
Kıdem tazminatı karşılığı (201.453) (170.584) 40.291 34.117 
Kullanılmamış izinler (168.987) (173.940) 33.797 34.788 

Ertelenmiş vergi varlıkları   192.901 201.601 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların  
 kayıtlı değerleri ile vergi matrahı  
 arasındaki net fark 636.228 477.986 (127.246) (95.597) 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri   (127.246) (95.597) 

Net ertelenmiş vergi varlığı   65.655 106.004 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve ertelenmiş vergi yükümlülükleri aşağıdaki gibidir: 

2011 2010

Ertelenmiş vergi varlıkları: 

12 aydan kısa sürede yararlanılacak 
   ertelenmiş vergi varlıkları: 152.610 167.484 
12 aydan uzun sürede yararlanılacak 
   ertelenmiş vergi varlıkları: 40.291 34.117 

Ertelenmiş vergi varlıkları 192.901 201.601 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri: 

12 aydan uzun sürede yararlanılacak 
   ertelenmiş vergi yükümlülükleri: - -
12 aydan uzun sürede yararlanılacak 
   ertelenmiş vergi yükümlülükleri: 127.246 95.597

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri 127.246 95.597

Ertelenmiş vergi hareket tablosu aşağıda belirtilmiştir: 

2011 2010

Dönem başı ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü) 106.004 (43.286) 
Cari dönem ertelenmiş vergi (gideri)/geliri (40.349) 149.290 

Dönem sonu ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü) 65.655 106.004 
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21 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ  

Kapsamlı gelir tablosunda belirtilen hisse başına kar, cari dönem net karının, dönem boyunca piyasada 
bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur. 

Türkiye’de şirketler, sermayelerini halihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl 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 ağırlıklı ortalama hisse sayısı, hisse senedi dağıtımlarının 
geçmişe dönük etkilerini de hesaplayarak bulunmuştur.  

Hisse başına kar hesaplamaları, hissedarlara dağıtılabilir net karın ihraç edilmiş bulunan hisse 
senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile yapılmıştır. 

2011 2010

Hissedarlara ait net dönem karı  18.566.284 13.630.047 
İhraç edilmiş hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı 7.425.000 7.425.000 

Hisse başına kazanç (Nominal değeri 1 TL) 2,5005 1,8357 

22 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

(a) Nakit ve nakit benzerleri

2011 2010

Ortaklarda bulunan banka mevduatları 30.597.259 33.436.135

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

2011 2010

Ortaklardan alacaklar 4.460.153 3.004.707
Diğer ilişkili taraflardan alacaklar 50.413 17.174 

4.510.566 3.021.881

2011 2010

Ortaklara borçlar 106.379 29.584
Diğer ilişkili şirketlere borçlar 3.072 38.433 

109.451 68.017

(c) Mal/hizmet alımlarından ortaya çıkan diğer bakiyeler  

2011 2010

Diğer ilişkili şirketlere peşin ödenen giderler 78.656 85.692
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22 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

(d) Hizmet satışları 
2011 2010

Ortaklara hizmet satışları 37.064.648 22.351.147 
Diğer ilişkili şirketlere hizmet satışları 82.578 64.908 

37.147.226 22.416.055

(e) Hizmet alımları 
2011 2010

Diğer ilişkili şirketlerden muhtelif alımlar(*) (249.532) (103.187)

(f) Diğer hizmet alımları 
2011 2010

Diğer ilişkili şirketlerden diğer alımlar (**) (569.569) (346.734)

(*) İlişkili şirketlerden hizmet alımları altında sınıflandırılan alımlar finansal kuruluşların portföye katılan 
müşteri bilgilerinin netlenmesi sonrasında kalan bedellerden oluşmaktadır. 

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

(g) Faiz gelirleri
2011 2010

Ortaklardan elde edilen banka faiz gelirleri 2.404.831 2.467.257

(h) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 
2011 2010

Üst düzey yöneticiler ve yönetim kuruluna sağlanan faydalar 2.409.092 2.266.260
Diğer uzun vadeli faydalar 589.361 14.870 

2.998.453 2.281.130

23 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

Finansal Risk Yönetimi

Şirket faaliyetlerinden dolayı, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli 
finansal riskleri yönetmeye odaklanmıştır. Finansal Risk Yönetimi hem genel müdürlük hem de 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 uğraması riskidir. 

Şirket’in kredi riski ağırlıklı olarak ticari alacaklar, bankalardaki mevduatlardan oluşmaktadır. 
Şirket’in bankalardaki mevduatı 3 aydan kısa vadeli olarak plase edilmektedir.  
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(Devamı) 

Bankalardaki
Ticari Alacaklar   Diğer Varlıklar Mevduat

 İlişkili Diğer İlişkili Diğer İlişkili Diğer 
31 Aralık 2011 Taraf Taraf Taraf Taraf Taraf Taraf 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan 
azami kredi riski

Vadesi geçmemiş ya da değer  
   düşüklüğüne uğramamış finansal 
   varlıkların net defter değeri  4.510.566 1.913.469 - 133.290 30.597.259 - 

4.510.566 1.913.469 - 133.290 30.597.259 -

Bankalardaki
Ticari Alacaklar   Diğer Varlıklar Mevduat

 İlişkili Diğer İlişkili Diğer İlişkili Diğer 
31 Aralık 2010 Taraf Taraf Taraf Taraf Taraf Taraf 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan 
azami kredi riski

Vadesi geçmemiş ya da değer  

   düşüklüğüne uğramamış finansal 
   varlıkların net defter değeri  3.021.881  2.443.107 - 131.806 33.436.135 - 

3.021.881 2.443.107 - 131.806 33.436.135 -

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

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 azalması sonucunu 
doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket 
yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için 
yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. 

Şirket’in türev finansal yükümlülüğü bulunmamaktadır. Türev niteliğinde olmayan finansal 
yükümlülüklerin 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla indirgenmemiş nakit akışlarının sözleşme 
sürelerine göre kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki vade analizinde açıklanan 
tutarlar, sözleşmeye dayalı indirgenmemiş (iskonto edilmemiş) nakit akışlarıdır. 
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Finansal yükümlülüklerin 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla sözleşme sürelerine göre kalan 
vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 

  31 Aralık 2011 
 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 769.393 769.393 769.393 - - - -
Diğer borçlar 2.742.573 2.742.573 2.742.573 - - - - 
Çalışanlara sağlanan 
  faydalara ilişkin karşılıklar 370.440 370.440 - 168.987 201.453 - - 
Dönem karı vergi  
    yükümlülüğü 1.415.670 1.415.670 - 1.415.670 - - - 
Diğer yükümlülükler 762.243 762.243 762.243 - - - - 

Toplam yükümlülükler 6.060.319 6.060.319 4.274.209 1.584.657 201.453 - -

  31 Aralık 2010 
 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 580.148 580.148 580.148 - - - -
Diğer borçlar 2.300.871 2.300.871 2.300.871 - - - - 
Çalışanlara sağlanan 
  faydalara ilişkin karşılıklar  344.524 344.524 - 173.940 170.584 - - 
Dönem karı vergi  
    yükümlülüğü 927.675 927.675 - 927.675 - - - 
Diğer yükümlülükler 613.157 613.157 613.157 - - - - 

Toplam yükümlülükler 4.766.375 4.766.375 4.421.851 173.940 170.584 - -

iii) Piyasa riski açıklamaları 

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

Şirket, risk yönetimi çerçevesinde piyasalardaki dalgalanmaların getireceği potansiyel olumsuz 
etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır. 
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iv) Döviz pozisyonu riski açıklamaları

Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya 
çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir.  

   Diğer para Toplam 
31 Aralık 2011 ABD Doları Avro birimleri TL 

Ticari borçlar (576.947) - - (576.947)

Net yabancı para pozisyonu (576.947) - - (576.947) 

   Diğer para Toplam 
31 Aralık 2010 ABD Doları Avro birimleri TL 

Nakit ve nakit benzerleri 193.313 - - 193.313
Ticari borçlar (337.368) - - (337.368)

Net yabancı para pozisyonu (144.055) - - (144.055) 

Kar/Zarar Özkaynaklar
 Yabancı Paranın Yabancı Paranın Yabancı paranın Yabancı paranın 
31 Aralık 2011 değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi 

ABD Doları’nın TL karşısında  
   %10 değişmesi halinde 
1. ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (57.695) 57.695 - - 
2. ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - - - 
3. ABD Doları net etki (1+2) (57.695) 57.695 - - 

Toplam (57.695) 57.695 - -

Kar/Zarar Özkaynaklar
 Yabancı Paranın Yabancı Paranın Yabancı paranın Yabancı paranın 
31 Aralık 2010 değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi 

ABD Doları’nın TL karşısında  
   %10 değişmesi halinde 
1. ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (14.406) 14.406 - - 
2. ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - - - 
3. ABD Doları net etki (1+2) (14.406) 14.406 - - 

Toplam (14.406) 14.406 - -

v) Faiz pozisyonu riski açıklamaları 

Şirket yönetimi, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle 
oluşan doğal tedbirlerle yönetme prensibi çerçevesinde, faiz doğuran varlıklarını kısa vadeli yatırım 
araçlarında değerlendirmektedir. 

31 Aralık 2011 ve 2010 itibarıyla finansal araçlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları aşağıdaki 
gibidir:

Aktifler 2011 2010

Vadeli mevduatlar TL 12% 9,12%
 ABD Doları - 3,00% 
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vi) Sermaye riski açıklamaları 

Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve 
sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket’in 
faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. 

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortakları, ortaklara ödenen temettü 
tutarını BDDK mevzuatının izin verdiği ölçülerde değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, 
yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. 

24 - 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 gerçeğe uygun değerleri ile kayıtlara alınmaktadır. Kısa vadeli 
olmaları sebebiyle parasal aktiflerin gerçeğe uygun değerlerinin defter değerlerine yaklaştığı 
varsayılmaktadır. 

25 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

Bulunmamaktadır.  

.…………………….


