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Cari döneme ilişkin dipnot ve açıklamalar;
(1)Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 24 Mart 2016
(2)Banka hakkında genel bilgiler;
Kıbrıs Vakıflar Bankası Limited 04.11.1982 tarihinde kurulmuş ve 22 Temmuz 1983 yılında faaliyete
başlamıştır.Bireysel ve ticari bankacılık faaliyetlerini sürdürmektedir.Banka'nın Genel Müdürlüğü Lefkoşa'da olup,
Lefkoşa-Merkez Şubesi, Lefkoşa-Çarşı Şubesi, Lefkoşa-Taşkınköy Şubesi, Lefkoşa-Gönyeli Şubesi, GirneMerkez Şubesi, Girne-Çatalköy Şubesi, GaziMağusa-Merkez Şubesi ,GaziMağusa-Salamis Yolu Şubesi, Yeni
İskele Şubesi, Yeni İskele Şubesi'ne bağlı Mehmetçik Cash Office ve Dipkarpaz Cash Office, Akdoğan Şubesi,
Güzelyurt Şubesi, Gemikonağı Şubesi, Gemikonağı'na bağlı LAÜ Şubesi ve Lefke Cash Office olmak üzere 16
müşteri hizmet noktası mevcuttur. Bankanın sermaye yapısı ile %10 ve üzeri hisse oranına sahip olan hissedarlar
hakkında bilgi bilanço dipnotu II-(17)-(e)'de belirtilmiştir.Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve İç Denetim
Birimi, Uyum Birimi ve Risk Birimi çalışanları ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Faaliyet Raporu'nun 1.sayfasında
belirtilmiştir. İç denetçiler şubeleri her yıl en az iki kez teftiş etmekte ve raporlarını Yönetim Kurulu'na ve İç
Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi'ne sunmaktadırlar. Teftiş Raporları doğrultusunda gerekli ikazlar
yapılmaktadır. Ayrıca hiyerarşik yapıda tüm mevkiler için belirlenen yetki ve sorumluluklar ile yayınlanan
yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde banka işlemleri günlük, haftalık ve aylık olarak kontrol edilmektedir.
(3)Muhasebe politikalarında yapılan değişiklikler ve bunun parasal etkileri bulunmamaktadır.
(4)Muhasebenin temel varsayımları olarak nitelenen işletmenin sürekliliği, dönemsellik ve tutarlılık
kavramları Banka için geçerlidir. Mali Tabloların hazırlanma esasları;
Hesaplar, Mal oluş bedeli esasına ,Fasıl 113 Şirketler Yasası, Bankalar Yasası,KKTC vergi mevzuatı ve genel
kabul görmüş muhasebe standartları dikkate alınarak, Bankalar Yasasının 29(3)'üncü maddesi hükmüne
dayanılarak belirlenen tek düzen hesap planı, tek tip bilanço, kâr ve zarar cetveli ve dipnotları ile bunların
uygulanmasına ilişkin izahname ile muhasebe ve değerleme esaslarına göre hazırlanmıştır.
(5)Bankada dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulanan değerleme yöntemlerinde değişiklik
bulunmamaktadır.
(6)Menkul Değerlerin (İştirakler, Bağlı Ortaklıklar, Bağlı Menkul Kıymetler dahil) değerlemesinde kullanılan
yöntemlerin aşağıda belirtilen düzene uygun olarak detaylı açıklaması; İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar, Yeniden
Değerleme Fonlarını ve İhtiyatlarını sermayelerine eklemeleri sonucunda alınan bedelsiz hisse tutarıyla
değerlendirilmektedir.
Kullanılan amortisman yöntemi, cari dönem içinde yöntemde yapılan değişiklik ve bunun parasal etkisi;Sabit
kıymetlerin amortismanında Mal Oluş Bedeli Yöntemi kullanılmaktadır ve cari dönem içinde yöntem değişikliği
yapılmamıştır.
(7)Yabancı para işlemlerden dolayı maruz kalınan kur riski ve korunma stratejilerinin nelerden
oluştuğu;Bankanın yabancı para ile yapmış olduğu işlemler, işlemin yapıldığı günün kurundan Türk Lirasına
çevrilmiştir.Yabancı Para cinsinden olan parasal varlık ve borçlar bilanço tarihindeki Banka gişe döviz alış
kurundan Türk Lirasına çevrilmiştir.Yabancı Para ile yapılan işlemlerin ve yabancı para cinsinden olan varlık ve
borçların çevrilmesi sonucu oluşan kur farkı gelir ve giderleri ilgili dönemin gelir tablosuna kambiyo kârı veya zararı
olarak yansıtılmıştır.Kur riskinden korunabilmek için döviz bazındaki aktif ve pasifler, Bankalar Yasasının ön
gördüğü azami pozisyon sınırları gözetilerek günlük olarak takip edilmektedir
(8)Bilançonun hazırlanmasında esas alınan değerleme kuru ile bilanço tarihinden önceki son beş iş günü
itibarıyla Bankaca ilan edilen ABD Doları ve STG gişe döviz alış kurlarının dökümü aşağıdadır:
Bilançonun hazırlanmasında esas
alınan ABD Doları değerleme kuru:
Bundan Önceki;
1. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
2. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
3. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
4. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
5. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
Bilançonun hazırlanmasında esas
alınan STG değerleme kuru:
Bundan Önceki;
1. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
2. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
3. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
4. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
5. Günün Gişe Döviz Alış Kuru

Cari Dönem
2,9050

Önceki Dönem
2,3150

2,8950
2,9000
2,9050
2,9000
2,9200
Cari Dönem
4,3050

2,3300
2,3170
2,3120
2,3100
2,3120
Önceki Dönem
3,6000

4,2900
4,3050
4,3250
4,3300
4,3450

3,6200
3,6000
3,5970
3,5950
3,5950
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(10) Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlara ve kazançlar
bulunmamaktadır.
(11) a) Bilançoda sonuçlandırılmamış işlemler bulunmamaktadır.Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan
hususlar;
Banka'nın 24 Mart 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
TL.3.336.757,- tutarındaki 2015 yılı net kârından TL.333.676,- tutarında Kanuni Yedek Akçe ayrıldıkdan sonra
kalan TL3,003,081,-'nın İhtiyari Yedek Akçelere aktarılması ve ödenmiş sermayenini 30 milyon TL. artırılarak 70
milyon TL.na yükseltilmesi kararları alınmış, 27 Nisan 2016 tarihinde yapılacak olan Otuzüçüncü (33.) Yıllık
Olağan Genel Kurul Toplantısına arz edilmesi karara bağlanmıştır.
b) Kurlarda bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklanmaması mali tablo kullanıcılarının finansal
tablolar üzerinde değerlendirme yapmasını ve karar vermesini etkileyecek önemde bir değişiklik
olmamıştır.
(12) Bilançoyu önemli ölçüde etkileyen ya da bilançonun açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması
açısından açıklanması gerekli hususlar bulunmamaktadır.
39/2001 SAYILI BANKALAR YASASI'NIN 15 (3).MADDESİ ALTINDA DÜZENLENEN 12 AĞUSTOS 2008
TARİHLİ “BANKALARDA İÇ DENETİM, RİSK YÖNETİMİ, İÇ KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ”
ÇERÇEVESİNDE BANKA DEĞERLENDİRMESİ;
İÇ DENETİM FAALİYETLERİ:
2015 yılına ilişkin İç Denetim Planı doğrultusunda, yıl boyunca denetim faaliyetleri yerinden denetim ve merkezi
denetim şeklinde gerçekleştirilmiştir. Yerinden denetim çalışmaları kapsamında, 2015 yılı içinde 9 şube, 7 cash
office ve Genel Müdürlük Bölüm ve Birimlerinin faaliyetlerinin, Bankalar Yasası ve diğer yasal düzenlemeler ile
Banka içi mevzuat, politika ve ilkeleri doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğine ilişkin denetim yapılmıştır.
Denetimler sonucunda düzenlenen raporlar Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi'ne sunulmuştur.
Denetimler sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesine ve operasyonel risklerden kaynaklanan Banka
kayıplarının tasfiyesine veya teminat altına alınmasına çalışılmıştır. Ayrıca sorumlular hakkında gerekli incelemesoruşturma raporları düzenlenerek benzer risk doğurucu işlemlerin tekrarlanmamasına çalışılmıştır.
İÇ KONTROL FAALİYETLERİ:
Banka'nın varlıklarının korunması, faaliyetlerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde Bankalar Yasası'na ve diğer ilgili
mevzuata, Banka içi mevzuata ve bankacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesi, muhasebe kayıtlarının
eksiksiz ve geçerli olması, finansal raporlama sisteminin güvenilir, bir bütün halinde ve zamanında bilgi vermesinin
sağlanması amacıyla; uygulama prosedürleri, iş akışları, görev ayrımları, yetki/onay mekanizmaları, süreçlere
otokontrol ve sistemsel kontrollerin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.Banka bünyesinde
gerçekleşen tüm faaliyetlere ilişkin olarak, birimlerin kendi iç yapılarında ve işlemlerin yapıldığı anda kontrollerin
yapılmasını sağlayacak sistemsel ve organizasyonel düzenlemelerin yapılması ve böylece etkin ve kendi halinde
işler bir iç kontrol sisteminin oluşturulması, Banka'da her seviyedeki personelin iç kontrolün önemini anlaması ve
tüm çalışanları kapsayacak şekilde kurum kültürüne sahip olunması amaçlanmaktadır.2013 yılında İç Kontrol
Birimi kurulmuş olup, tüm yukarıda sayılan hususların merkezi olarak takibi hedeflenmiştir.
UYUM BİRİMİ FAALİYETLERİ:
Banka'nın yasal düzenlemelere zamanında ve sürekli uyumunun sağlanması ve Banka'nın finans sisteminin suç
gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansının önlenmesiyle ilgili yasal düzenlemelere uygun faaliyet göstermesine
çalışılmaktadır. Bu amaçla Uyum Birimi faaliyetlerine devam etmektedir.
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RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Yasal Mevzuat ile belirlenen ve Yönetim Kurulu'nca onaylanan risk limitleri doğrultusunda risk yönetimi
çalışmaları yapılmaktadır. Risk Yönetimi Birimi tarafından hazırlanan dönemsel risk değerlendirme raporları
Yönetim Kurulu'na ve üst yönetime sunulmaktadır. Günlük ve aylık mali ve finansal değerlendirme raporları,
aktif-pasif raporları, fon yönetimi-muhabir banka raporları ve krediler raporları üst yönetime sunulmakta ve
komiteler vasıtasıyla değerlendirilmektir.
2015 yılı risk değerlendirmeleri neticesinde, sayısallaştırılabilen risklerden Kredi ve Kur risklerimizin yüksek,
Piyasa, Faiz Oranı ve Likidite risklerimizin ise makul risk taşıdığını görmekteyiz. Sayısallaştırılamayan risklerden
Operasyon riski yüksek, Mevzuat riskimizin ise düşük olduğu saptanmıştır. Banka 2014 yılı ilk çeyreği içerisinde,
YP TGA net pozisyonundan dolayı gerçekleşen kambiyo zararını bertaraf etmek adına, döviz satın alarak,
serbest kur pozisyonunu artıya geçirmiş ve böylece TGA döviz pozisyonundan kaynaklanan kur riskini
azaltmıştır. Personel kıdem tazminatlarına son verilmesi, halihazırdaki yüksek personel maliyetlerinde, biraz
rahatlama getirmiştir. Mevcut USD ve EURO mevduatlar yeterli fonlama yapılamadığından, düşük getirili faiz ile
atıl fon olarak durmaktaydı. Bu noktada, çeşitli kredi paketleri çıkmış ayrıca ilgili dövizlerdeki mevduat faiz
oranları düşürülmüştür.
Kredi riski, bazı kredilerin geri dönüşünde yaşanan problemler ile ortaya çıkmakta ve mevcut tahsili gecikmiş
alacaklarımız 2006 yılından gelmektedir. Bankamız tahsili gecikmiş alacakların 31 Aralık 2015 itibarıyle kesin
olmayan toplamı 101.175 milyon TLdir. Bu miktarın 51.763 milyon TLsi 11 müşteride toplanmakta ve bu oran
tahsili gecikmiş alacaklar toplamının %50 sini teşkil etmektedir. Buna ilaveten ilk 24 müşterinin toplamı 65,448
milyon TL olup tahsili gecikmiş alacaklar toplamının %65 sini, bir başka değişle 2/3 sini oluşturmaktadır.
Bankamızın kontrolü dışında oluşan en büyük sıkıntı, teminatların satışlarında yaşanan sıkıntılar olarak tespit
edilmektedir. Bu sıkıntının giderilmesi, TGA'ların azaltılması konusunda bankamızı rahatlatıcı bir etken
olacaktır.
Bankanın faaliyet alanlarının önem ve önceliğinin tespit edilmesinde, genelgede belirtilen faaliyet alanlarının,
bilanço aktifleri, risk ağırlıklı aktifler, banka gelirleri, kârlılık, özkaynak ve Riske maruz değerleri içerisinde
standart yöntem ile yapılan değerlendirme kriterleri sonucunda %10 ve üzeri paya sahip olanlar dikkate
alınmıştır. Değerlendirme sonucunda bankamızın esas faaliyet alanları Kredilendirme, Fon Yönetimi ve AlımSatım ve Mevduat Toplama ve Yatırım Ürünleri olarak belirlenmiştir.
Bankanın 2015 yılı risk matrisi oluşturulurken, bankamız esas faaliyet alanları tespit edilmiş, değerlendirme
kriterleri baz alınarak, bilanço ve kâr-zarar cetvelindeki oransal büyüklükler dikkate alınmıştır. Esas faaliyet
alanlarının tespit edilmesinden sonra, her bir faaliyet alanı için içsel risk düzeyi belirlenmiştir. İçsel risk
düzeylerinin belirlenmesinin ardından, her bir faaliyet alanı için risklerin gelişim yönleri tespit edilmiştir. Her
faaliyet kolu için hazırlanan içsel risk matrislerinde yer alan içsel riskler ayrı ayrı toplulaştırılarak, toplulaştırılmış
risk matrisi içsel risk sütunu oluşturulmuştur. Risk yönetiminin etkinliğinin değerlendirilmesi hakkında anket
çalışması sonuçları toplulaştırılmış risk matrisinin kontrol kısmında belirtilmiştir. Toplulaştırılmış içsel risklerin
belirlenmesi ve kontrol sonuçlarının belirlenmesinden sonra bakiye riskler tespit edilmiş ve bankamız
toplulaştırılmış risk matrisi oluşturulmuştur.
Esas faaliyet alanları ve bunları oluşturan alt faaliyet alanlarını etkileyen içsel risk faktörleri tespit edilmiş ve risk
değerlendirmeleri gerçekleştirilmiştir. Belirlenen içsel riskler, bankamızın belirlemiş olduğu genel risk limitleri ile
toplulaştırılarak bankamız içsel risk matrisi oluşturulmuş olup, risklerin genel değerlendirmeleri aşağıda
verilmiştir.
FAİZ ORANI RİSKİ:
Faiz oranı riski, piyasa riski kapsamında dikkate alınan faiz oranı riskinden farklı olarak, bankanın tüm aktif ve
pasif kalemleri arasındaki yeniden fiyatlama sürelerindeki uyumsuzluktan kaynaklanan risktir. Bu kalemler
arasında yeniden fiyatlama sürelerinde uyumsuzluk bulunması durumunda, faiz oranlarında meydana gelen
değişmeler aktif ve pasifte yer alan varlıkların değerleri ile faiz gelir ve giderlerine eş anlı olarak yansımamakta
ve dolayısıyla kâr veya zarara sebep olmaktadır. Faiz oranı riski için riske maruz pozisyonlar, ilgili vade diliminde
yeniden fiyatlanacak varlıklar ile yükümlülükler arasındaki fark olarak tanımlanan faiz açıklarıdır.
2015 yıl sonu kesin olmayan bilançosuna göre faize duyarlı aktifler(Bankalardan alacaklar,Menkul
kıymetler,Mevduat Yasal Karşılıklar,Krediler) 738 milyon TL , faize duyarlı pasifler(Mevduatlar,Bankalara
Borçlar) ise 773 milyon TLdir. Arada 35 Milyon TL negatif boşluk(fark) vardır. Faize duyarlı aktifler ile faize duyarlı
pasifleri arasındaki boşluk rasyosu ise 1'e çok yakındır. TL rasyo 0,97 döviz rasyo 0,94 toplam boşluk rasyo 0,95
oranındadır. 2014 yıl sonu oranlarıda ayni seviyede görülmektedir. Bankamız kabul edilebilir risk limitleri
dahilinde bu oran düşük risk seviyesindedir.
Faiz oranı riskinin, bankanın gelirlerine, likiditesine ve sermaye yeterliliğine etkisi vardır. Faiz oranlarındaki
dalgalanmalar boşluk rasyosu bir'e yaklaştıkça etkisini azaltmakta, bir'den uzaklaştıkça etkisi artmaktadır.
Mevcut durum makul bir faiz oranı değişikliğinde bankanın maliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratmayacak,
böylece net faiz geliri aşırı etkilenmeyecektir.
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LİKİDİTE RİSKİ:
Likidite riski bankaların nakit akışlarındaki dengesizlikler nedeniyle nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında
karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna, nakit girişine veya nakit imkânına sahip bulunmamasından
kaynaklanmaktadır.
Banka'nın likidite riski yönetimine yaklaşımı, sürekli olarak gün içi likidite riskinin takip edilmesi esasına
dayanmaktadır. Bu amaçla hem Türk Lirası hem de yabancı para giriş çıkışları her an kontrol altında tutulmaya
çalışılmakta, likiditeye ilişkin yasal düzenlemelere de uyulmaktadır. Likidite riski ayrıca yapılan acil likidite ihtiyacı
senaryo çalışmalarıyla bankanın olası bir durum karşısında temin etmesi muhtemel acil nakit gereksinimi analiz
edilmektedir. Bankamızın piyasa içindeki itibarı, güvenirliliği, agresif bir bankacılık yerine dengeleyici bir
bankacılık anlayışına sahip olması ve müşteri sadakatinden oluşan istikrarlı bir mevduat tabanına sahip oluşu
risklerin minimize edilmesini sağlamaktadır. 2015 yıl sonu itibariyle likidite riski makul olarak analiz edilmiştir.
KUR RİSKİ:
Banka'nın yabancı para aktifleri ile yabancı para pasifleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle maruz kalabileceği
kur riskini belirlemek üzere, yabancı para aktifler içinde kredilendirme, hazine ve fon yönetimi faaliyetleri,
Banka'nın yatırım stratejisi ile ters yönlü kur değişikliklerini tolere edebilme, yabancı para aktif ve pasif
arasındaki yabancı para uyumsuzluğu analiz edilmektedir.
Banka, net yabancı para TGA pozisyonu nedeniyle kur riskine maruz olmaktadır.Kur riskinin azaltılmasına
yönelik olarak Mart-2014'de, Yabancı Para Net TGA pozisyonunun %75'i kadar serbest döviz pozisyonuna alım
yapılmış ve oluşabilecek kambiyo zararı önemli ölçüde düşürülmüştür.
2015 yıl sonu itibarı ile bankamız Y.P. pasifleri, Y.P. aktifleri arasında 2.27 Milyon TL açık pozisyon mevcuttur.
Açık pozisyon kur riski oranı %0.63'dür. Bankamız kur riski kabul edilebilir oranına baktığımız zaman %0-%10
arası düşük risk olarak kabul edilmektedir. Açık pozisyonun düşük olması, USD ve EURO da alınan uzun
pozisyondan kaynaklanmaktadır. USD ve EURO'nun 2015 yılı içerisinde TL karşısındaki artışı, kâmbiyo kârına
pozitif yönde etki etmiş ancak temel risk faktörü olan, GBP kaleminin kısa pozisyonda olması nedeniyle, 2015 yıl
sonu itibariyle kur riski yüksek olarak analiz edilmiştir.
OPERASYON RİSKİ:
Banka içi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve usulsüzlüklerin gözden kaçmasından, Banka yönetimi ve
personeli tarafından zaman ve koşullara uygun hareket edilmemesinden, Banka Yönetimindeki hatalardan, bilgi
teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar ile yangın ve sel gibi faaliyetlerden veya saldırılardan
kaynaklanabilecek zarar olasılığıdır. Operasyon Riski, temel gösterge yaklaşımı metodu kullanılarak
hesaplanmıştır. Hesaplamada, bankanın son 3 yıllık ortalama brüt gelirleri veri olarak kullanılmıştır.
Muhtemel bir zararı telafi edebilecek bir özkaynağa sahip olmamız, Operasyon Riskini makul bir düzeyde
olduğunu göstermektedir. Ancak, temel gösterge yaklaşım metodunun yanısıra, cari yıl içerisinde meydana
gelmiş kasa açıklarının sayısı ve miktarı, denetim raporları içerisinde yer alan ve genelgeler hilafında
gerçekleştirilmiş olan işlemlerin sayısı ve maddi boyutu, yine raporlarda tespit edilen ve fazla faiz tahakkuk
edilen mevduat hesaplarının sayısı ve miktarı, şube faaliyetlerindeki düzensiz personel dağılımı gibi
operasyonel faaliyetlerde değerlendirmeye alındığında, 2015 yılı operasyon riski yüksek olarak analiz edilmiştir.
MEVZUAT RİSKİ:
Banka'nın sayısallaştırılamayan riskler kategorisinde maruz kaldığı mevzuat riski, üst yönetim ile banka tabanı
arasındaki sağlıklı iletişimi sağlama noktasında ortaya çıkar. Üst Yönetimin uygulayacağı mevzuat ve içsel
kuralların banka içi bilincinin ve farkındalığının artmasını sağlamak için kurulan uyum birimi yönetmenlik ve
kadro olarak fiilen uygulamaya geçmiştir. Bankacılık faaliyetleri sırasında yetersiz yada yanlış yasal bilgi ve
belgeye dayanarak yapılabilecek işlemler neticesinde maruz kalınabilecek zarar olasılığının ortaya çıkardığı
mevzuat riski, 2015 yılı içerisinde bankacılık adına çıkmış tüm yasal mevzuatların banka içi genelgelerle
uygulamaya geçilmesi neticesinde düşük risk taşımaktadır.
KREDİ RİSKİ:
Kredi riski, fon transferi üzerindeki engellemeler ve kısıtlamalar nedeniyle ortaya çıkabilecek transfer riskini de
içeren ve kredi müşterisinin kredi sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini kısmen yerine getirmesi ya da
anlaşma şartlarına uygun olarak yerine getirmemesinden kaynaklanan, bankaların cari ve gelecek
dönemlerdeki sermayeleri ile gelirlerinin olumsuz yönde etkilenmesine yol açabilecek zarar riskini ifade
etmektedir. Kredi riski, borçlunun temerrüde düşmesi halinde meydana gelebilecek zarar olarak dikkate
alınmaktadır. Bu çerçevede, öncelikle bankanın kredi riskine maruz pozisyon tutarının belirlenmesi amacıyla
toplam krediler ve tahsili geciken alacaklar incelenmekte, bunu takiben pozisyonların çeşitli açılardan kredi riski
faktörlerine olan duyarlılığı analiz edilmektedir. Ayrıca risk faktörlerinin gelişimi ile kredi riskine ilişkin sermaye
yeterliliği ve kredilerin çeşitli oranlarda takibe dönüşmesi durumunda ortaya çıkacak zarar miktarına yönelik
senaryo analizlerine de yer verilmektedir.
Riske maruz pozisyon tutarının belirlenmesi amacıyla canlı krediler portföyü ile tahsili gecikmiş alacaklar
portföyü incelenmektedir. Kredi riskinin başlıca kaynağı, bankaların finansal aracılık fonksiyonunun bir gereği
olarak müşterilere kullandırmış oldukları kredilerdir. Bankamız canlı krediler gelişimine bakacak
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olursak 2014 yılı sonunda 374.6 milyon TL. olan canlı kredilerimiz 2015 yılı sonunda 420.8 milyon TL yükselerek,
46.2 milyon TL artışla yaklaşık %12.33 oranında büyüdüğü görülmektedir
İncelenen dönemde, kısa vadeli kredilerin oranının %19, orta ve uzun vadeli kredilerin oranının ise %81 olduğu
gözlemlenmektedir. Diğer taraftan, incelenen dönemde TL kredilerin toplam krediler içerisindeki payı %64'den
%62'ye inmiş, buna ters yönde ise döviz kredilerin oranı 2015 yılı sonuna göre %36'dan %38'e yükselmiştir.
Kredi riski açısından değerlendirildiğinde; kredilerde vadelerin artması, kredi riskini arttırıcı bir unsur olurken,
kurlardaki olası olumsuz gelişmelerin döviz kredilerde temerrüde düşme sayısını artırabilecek olması dolayısıyla
döviz kredilerin payının artması, kurlardan kaynaklanabilecek kredi riskini arttırıcı yönde bir gelişme olarak
değerlendirilmektedir.
Kredilerde, müşteri ve kredi miktarı açısından yaşanan yoğunlaşmalar incelenen dönemde önemli ölçüde
devam etmektedir. Bu çerçevede, 100 bin TL'den büyük kredilerin toplam krediler içerisindeki payı %61'den
%64'e yükselmiştir. Diğer taraftan ilgili kategorideki müşteri başına ortalama kredi tutarı, 203 bin TL'den 202 bin
TL'ye gerilemiştir. 100 bin TL'den küçük kredilerin toplam krediler içerisindeki payı %39'den %36'ya gerilemiştir.
Diğer taraftan ilgili kategorideki müşteri başına ortalama kredi tutarı, 26 bin TL olarak gerçekleşmiştir.
Bankamız 2015 yılı kredi riskimizi belirlerken takipteki alacakların kredilere oranı ile brüt kredilerin toplam
aktiflerdeki payı hesaplanmıştır. Yaptığımız hesaplama neticesinde Aralık 2015 e göre bankamız takipteki
alacakları 101,175 (bin) TL toplam brüt kredilerimiz ise 521,975 (bin) TL olup Takipteki Alacaklar / Top.Krediler
oranı %19,38 olarak hesaplanmıştır. Bankamızın belirlediği limitlere bakıldığı zaman %11 ve üzeri yüksek risk
olarak kabul edilmektedir. Bu oranın 2014 yılına göre azalma göstermesinin nedeni, kredi portföyümüzdeki canlı
krediler miktarının artması ve takipteki alacak miktarının artış göstermesinden kaynaklanmıştır.
Kredi riski hesaplamasında kullandığımız bir diğer oran ise Brüt Krediler / Toplam aktiflerdir. Bankamız Aralık
2015 brüt krediler toplamı 521,975(bin) TL buna karşın toplam aktiflerimiz 865,427(bin) TL olup Brüt krediler /
Toplam aktifler oranı %60.31 dir. Bankamız limitlerinde bu oran düşük olarak (%50-60) kabul edilmektedir.
Takipteki Alacaklar / Top.Krediler oranı ile Brüt Krediler / Toplam aktifler oranı ele alındığında bankamız içsel
kredi riski makul olarak hesaplanmaktadır. Ancak piyasalarda yaşanan TL'nin döviz karşısındaki değer kaybı, ilk
bakışta Y.P. kredi tahsilatlarında sıkıntı yaratabileceği görülmektedir. Bununla birlikte, piyasaların dövize
endeksli yapısı, genel bir fiyat artışı getireceği beklentisi taşımaktadır. Bu durum TL kredi tahsilatlarınıda
etkileyeceği görüşü doğurmaktadır. Bu gelişmeler, kredi riskini yükseltici bir unsur olarak görülmektedir.
VİZYON VE MİSYON:
Vizyonumuz; Devlet politikalarına uygun ve kamu yararına çalışan, güvenli, kaliteli, farklı ve üstün bankacılık
hizmetleri vermektir.
Misyonumuz; Uluslararası ölçeğe ulaşmış, yerel kimliğini koruyan, güvenilir, köklü geleneğe sahip en üst
düzeyde çağdaş teknolojiyi uygulayan, mutlu, inançlı ve başarıya odaklı çalışan ve müşterileri ile bir aile olan,
kaliteli ve hızlı hizmet sunan, sektörde lider banka olmaktır.
KURUMSAL YAPI VE FAALİYETLERİN ÖZETİ:
Kurumsallaşma vizyonuna uygun olarak, organizasyon yapısı yenilenmekte, mevzuatlar revize edilmekte ve
insan kaynaklarının performans odaklı yönetimi öncelikli hedefleri arasında yeralmaktadır.
Yayınlanan yönetmelikler, genelgeler, manueller, prosedürler, oluşturulan komiteler ve iç sistemler vasıtasıyla,
Banka kaynaklarının etkin kullanımına, aktif kalitesinin iyileştirilmesine, faaliyetlerin belirlenen esaslar, usuller,
sorumluluklar, yetkiler ve Bankacılık mevzuatına ve teamüllerine uygun olarak yerine getirilmesine,
değerlendirilmesine, planlanmasına, takip edilmesine, kontrolünün sağlanmasına ve risklerin minimize
edilmesine çalışılmaktadır.
Banka ihtiyaçlarına uygun olarak personelin sürekli eğitimlere tabi tutulması sağlanmaktadır.
Teknoloji altyapısının ve güvenliğinin geliştirilmesi konusuna özel önem verilmekte ve sürekli yenileme
faaliyetlerine devam edilmektedir.
TGA riskinin azaltılması için yapılan çalışmalar özetle aşağıda gösterilmiştir;
Yasal takip süreçlerinin aylık düzenli raporlamalarla takibine, kontrol mekanizmasının sürekli hale getirilmesine
ve borçlularla düzenli görüşmeler yapılarak tahsilatların ve yasal işlemlerin süratlendirilmesine çalışılmıştır.
Avukatların aylık raporlamalarla değerlendirilmesine ve alacaklarımızı takip etmeyen, geciktiren veya
talimatlara uygun hareket etmeyen avukatların uyarılmasına ve kontrol altında tutulmasına çalışılmıştır.
Kredi müracaatlarının değerlendirilmesi ve kullandırılması aşamalarında getirilen yeni düzenlemelerle, büyük
miktarlı krediler sınırlandırılmış ve Tahsili Gecikmiş Alacakların yükselmemesi için azami gayret gösterilmiştir.
Ülkemizde icra ve tapu satış işlemlerinin etkin ve verimli çalışmaması nedeniyle tahsili gecikmiş alacaklar yıllar
boyu tahsil edilememektedir. İcra ve ipotekli taşınmaz malların tapu vasıtasıyla satış süreçlerinin
hızlandırılmasına yönelik olarak, gerekli yasal ve idari düzenlemelerin yapılması hayati derecede önemli ve
gerekli görülmektedir.
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14) Mali tabloları denetleyen Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ( Mevzuata Uygun Olarak);
a- Bankanın hukuki yapısı:
Kıbrıs Vakıflar Bankası Limited 04.11.1982 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulmuş ve 22 Temmuz 1983
tarihinde faaliyete başlamıştır. Bireysel ve ticari bankacılık faaliyetlerini sürdürmektedir. Banka'nın Genel Müdürlüğü
Lefkoşa'da olup,Merkez Şubesi,Çarşı Şubesi,Taşkınköy Şubesi,Gönyeli Şubesi, Girne Şubesi,Çatalköy Şubesi,G.Mağusa
Şubesi,Salamis Yolu Şubesi, Yeni İskele Şubesi, Mehmetçik Cash Office,Dipkarpaz Cash Office, Akdoğan Şubesi, Güzelyurt
Şubesi, Gemikonağı Şubesi, LAÜ Cash Office ve Lefke Cash Office olmak üzere 16 müşteri hizmet noktası mevcuttur.
b- Bankanın sermaye yapısı ile %10 ve üzeri hisse oranına sahip olan hissedarlar hakkında bilgi bilanço dipnotu II-(17)-(e)'de
belirtilmiştir.
c- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri raporun 1.sayfasında gösterilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin görev
süreleri 2015 Mali yılı için yapılacak olan 33.Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar devam etmektedir.
d- Yönetim Kurulu'nun 02 Mayıs 2013 tarihli kararıyla Genel Müdür Vekili olarak görevlendirilen ve halen bu görevi yürüten
Genel Müdür Yardımcısı, diğer Genel Müdür Yardımcıları, İç Denetim Müdürü ve Uyum Birimi Müdürü, Bankalar Yasasında
belirlenen niteliklere sahiptir.
e- Denetlenen bilanço döneminden sonra bankanın durumunu etkileyebilecek önemli bir değişiklik ve gelişme ile ilgili rapor:
KKTC'de süre gelen Su Aktarım(Asrın Projesi) ve Dağıtm ve KKTC Elektrik Kuumu özelleştirme sürecinden dolayı Bankanın,
orta ve uzun vadede, etkilenebileceği öngörülmektedir.
e-1. Banka geçmiş dönemlerde fazla ayırıdığı karşılıklardan 2015 yılında 22.01.2015 tarihli YKK/040/15 sayılı karar
doğrultusunda tarihi kurlarla 4,380,000 TL gelirlerine aktarmıştır.
e-2. Banka 2015 yılının başında karşılık hesaplarında gelirlere aktarılan miktardan, 17.12.2015 tarihli KVB/YKK/533/15 sayılı
karar doğrultusunda tarihi kurlarla 4.350.000 TL. iade ederek karşılıklarda yasal mevzuata göre düzenleme yapmıştır.
e-3. %100 Devlet kefaletinde bulunan Ada havacılık Ltd' 2006 yılından beri herhangi bir yatırım yapılmamaktadır.
e-4. %100 Devlet kefaletinde bulunan Eti Teşebbüsleri Ltd'in tasfiye sürecine girilmiştir.
f- Bankanın iç kontrol sisteminin güvenilirliğine dair Banka yönetiminin beyanı tatminkârdır.Bu kapsamda;
f.1.Bankalarda İç Denetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri Tebliği”nde belirlenen usul ve esaslar gereğince;
2015 Yıl sonu itibariyle,Bankanın kullandırdığı kredilere ilişkin raporu, iç denetim biriminin ayrıntılı faaliyetlerini kapsayan
faaliyet raporu ile denetim planı, 2015 Yılı Risk Değerlendirme Raporu, Risk Matrisi ve Risk Değerlendirme Anketi KKTC
Merkez Bankası'na gönderilmiştir.
f.2. İç denetim ile görevli personel kontrol sürecine katılmıştır. Banka 2015 yılı için iç denetim planlamasını uygulamış ve
basarılı sonuçlar elde etmiştir. Bankanın İç denetim programlaması 2016 yılı içinde devam etmektedir. Ancak Banka bilgi
sistemlerine yönelik gerekli bilgi ve deneyime haiz personel eksikliği halen devam etmektedir. Banka 2016 yılı içinde sistem
yenilenmesi öngörmektedir.
f.3. Banka risklerinin değerlendirilmesinde önem arz eden şirket mali yıl raporlarını elde etmekte halen sıkıntı yaşamaktadır.
Ayrıca Banka Tahsili Gecikmiş Alacaklarının Sektör Ortalamasının üzerinde seyretmektedir ve kredilerinde yaşanabilecek
olumsuz gelişmeler sonucunda durguna aktarılabilecek kredilerinin bankanın karlılığına ve özkaynaklarını olumsuz
etkileyecektir. Ayrıca hukuk sürecinin son derece yavaşlar işlemesinden dolayı teminatların tahsili sağlanmamaktadır.
f.4. Banka kur riskini kontrol altında tutmaktadır. 2013, 2014 ve 2015 yıllarında yaşanan döviz kuru artışlarından
etkilenmemiştir. Yabancı Para TGA net kısa pozisyonundan kaynaklanan döviz açığı serbest kurda uzun pozisyonla
karşılanmıştır.
f.5. Banka faiz riskini çabuk karar alma kabiliyetine sahip olmasından dolayı faiz oranı riski taşımamaktadır.
f.6. KKTC de yaşanan olumsuz şartlara paralel olarak mevduatların kısa vadede yoğunlaştığı saptanmıştır. Bankanın riskleri
ağırlıklı olarak uzun vadeye yayıldığından bankanın vade uyuşmazlığından dolayı ilk etapta likidite sorunu yaşayabileceği
görülebilmektedir. Banka mevduat tabanın istikrarlı olduğunu beyan etmiştir.
f.7. Banka tasarruf tedbirlerini yeterli seviyeye getirememiştir. Ancak çalışmaları halen devam etmektedir
f.8. Bankanın risk ölçüm ve yönetimi için kullanılan risk yönetim modelleri ve varsayımları düzenli olarak
değerlendirilmektedir.
f.9. Yıl sonu harici bankalardan sağlanması gereken teyid mektuplarının sınırlı olarak sağlanabilinmiştir.
f.10. Bankanın yeterli derecede finansal, operasyonel ve uygun bilgiyi zamanında ve tutarlı biçimde sağlayan güvenilir bilgi
sistemi vardır. Banka yönetimi, kolay anlaşılabilen ve bankanın risk profilinin değişen yapısının değerlendirilmesine olanak
veren risk yönetim bilgilerine ulaşmaktadır.
f.11. Banka faiz getirisi yüksek piyasayalara yönelmesi gerekmektedir. Buna ilaveten Banka ivedilikle istihdam ve yatırım
politikalarını yeniden gözden geçirip tasarruf tedbirlerini ele almalıdır.
f.12. Risk Değerlendirme Anket Formu üstdüzey yöneticileri tarafından değerlendirilmiş ve beyan tatminkar bulunmuştur.
Ortaklar,
Sorumlu Ortak
Erol Buba

Merkez Bankası Tarafından Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşu,
Buba & Co.- Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Özker Özgür Sok. No:1
K.Kaymaklı - Lefkoşa

Denetçi Ortak,
Ahmet Buba
24 Mart 2016
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(2) Menkul Değerler Cüzdanına İlişkin Bilgiler;
a) i- Menkul değerler cüzdanı bakiyesinin 0,-TL tutarındaki bölümü, menkul değerler değer artış hesabından
meydana gelmektedir.
ii- Borsa değerleri elde etme maliyetinden yüksek olan hisse senetlerinden, bilançoda elde etme maliyeti ile
gösterilenlerin borsa değeri 0,-TL borsa değeri ile gösterilenlerin elde etme maliyeti 0,-TL' dır.
iii- Menkul değerler cüzdanı ile bağlı menkul kıymetlerin toplam bakiyesinin TL.17.890.720,- tutarındaki
bölümünü yasal yükümlülükler dolayısıyla tutulan KKTC Kalkınma Bankası Tahvilleri meydana getirmektedir.
b)Menkul Değerlerin Türlerine İlişkin Bilgiler;

Cari Dönem
Menkul Değer Türü

TP

Önceki Dönem

YP

TP

YP

KKTC .Kalkınma Bankası Tahvilleri
17.890.720

--

16.722.506

--

-- 10.989.226

12.090.173

8.757.335

TC Hazine Bonoları
TC Devlet Tahvilleri
--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5.000.000 23.677.500

40.000.000

28.382.500

68.812.679

37.139.835

Diğer OECD Ülkeleri Tah.ve Bono.
Diğer Ülke Tahvil ve Bonoları
Diğer
TOPLAM

22.890.720

34.666.726

(3) Krediler Hesabına İlişkin Bilgiler;
a) Bankanın ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin
bilgiler;
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e) Bağlı Ortaklık ve İştiraklere verilen krediler;

f) Bankanın ilk büyük 100 nakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı
%51'dir. Kredi portföyünün ilk %50'sini oluşturan nakdi kredi müşteri sayısı 91'dir.
g) Bankanın ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam gayrinakdi krediler portföyü
içindeki payı %98'dir.
h) Bankanın ilk büyük 100 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının toplam bilanço içi ve
bilanço dışı varlıklar içindeki payı %29'dur. Nakdi ve gayrinakdi kredi portföyünün ilk %50'sini oluşturan müşteri
sayısı 93'dür.
(4) Takipteki Alacaklar Hesabına İlişkin Bilgiler;
a) Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler;

b) Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler;
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c) Zarar Niteliğindeki Kredilerin ve Diğer Alacakların teminat gruplarına göre ayrımı ve ayrılan karşılıklar;

d) Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar için tasfiye politikasının ana hatları; Hukuki süreç Bankamızın
avukatları tarafından takip edilmekte ve mahkeme hükümleri uygulanmaktadır. Ayrıca borçların yeniden
yapılandırılması çerçevesinde tahsili yoluna gidilmektedir.
(5) Muhtelif Alacaklar kaleminde yer alan aktiflerin vadeli satışından doğan alacaklara ilişkin bilgiler;

(6) İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler;
a) İştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabının 0,-TL tutarındaki kısmı bu aktiflerin borsa fiyatı ile
değerlenmesi sonucu oluşan değer artışından meydana gelmiştir.
b) İştirakler ve Bağlı Ortaklılar ile ilgili sektör bilgileri ve kayıtlı tutarlar;

Eti Teşebbüsleri Ltd. (TL. 42.811), Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi İçin (TL. 21.420) değer azalma
karşılığı ayrılmıştır.
c) İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar pay oranları;
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b) Bankalar Yasası'na göre alacaklar karşılığında edinilen ve elden çıkarılacak kıymetlerin tutarı
TL.1.498.000,-dir.
(9) Diğer Aktiflere İlişkin Bilgiler;
a) Bilançonun diğer aktifler kalemi, bilanço toplamının (Bilanço dışı taahhütler hariç) %10'unu
aşmamaktadır.
b) Peşin ödenen gider, vergi ve benzeri işlemlere ilişkin bilgiler;
Peşin Ödenen Giderler Toplamı: TL.113.477,- (Peşin ödenen kiralar:TL.72.638,- Diğer:TL.40.839,-)
Peşin Ödenen Stopaj Vergilerinin Toplamı: TL.1.632.168,-dir.( KKTCMB, Yurtiçi ve Yurtdışı Bankalardaki
yatırımlara alınan faizler için ödenen stopaj vergilerdir.) 2015 Yılı için hesaplanan Kurumlar ve Gelir Vergisi
toplamı (TL. 899.454) olup, 2015 yılında ödenen stopaj fazlalığı miktarı olan (TL. 732.714) Gelir ve Vergi
Dairesinden talep edilecektir.
ii) PASİF KALEMLERE İLİŞKİN DİPNOT VE AÇIKLAMALAR:
(10) Mevduata İlişkin Bilgiler;
a) Mevduatın Vade Yapısına İlişkin Bilgiler;
CARİ DÖNEM
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f) Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin
genel amacı ve bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar belirtilir. Yoktur.
g) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler verilmelidir.Yoktur.
(18) Menkul Değerler Değer Artış Fonuna İlişkin Bilgiler;

(19) a) Varlıklar ile Yükümlülükler arasındaki vade uyumsuzluğundan doğan likidite riskleri, piyasa
koşulları gereği mevduatın ortalama vadesinin kısa olmasına karşın orta uzun vadeli krediye dönüşmesinden
kaynaklanmaktadır. Mevduat tabanının istikrarlı olmasından dolayı çok büyük bir bölümü vadelerinde sürekli
yenilenmektedir. Acil likidite ihtiyacının karşılanabilmesi ve vadesi gelmiş borçların ödenebilmesi için
kullanılabilecek fon kaynaklarına sınırlama getirilmekte ve yeterli miktarda kısa vadeli fonlar hazır
bulundurulmaktadır.Piyasalarda önemli dalgalanmalar olduğunda günlük olarak ve işlem bazında analizler
yapılmaktadır.
b) Ödemelerin, varlık ve yükümlülükler ile faiz oranlarının uyumlu olup olmadığı ve bunların kârlılık üzerindeki
muhtemel etkileri dönemsel olarak ölçülmektedir.
c) Kısa ve uzun vadeli likidite ihtiyaçları, KKTC Merkez Bankası cari hesabından, yurtdışı bankalarda bulunan
mevduatlardan ve TC Hazine Bonolarından karşılanmaktadır. Krediye dönüştürülemeyen önemli likidite
kaynakları, Vadeli Mevduat, TC Hazine Bonosu ve KKTC Merkez Bankası Senetlerine yatırılarak
değerlendirilmektedir.
d) Aktif ve Pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi;
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iii) NAZIM HESAPLARA İLİŞKİN DİPNOT VE AÇIKLAMALAR:
(1) Bankanın, bilanço dışı yükümlülüklerinin özellikle yoğunlaştığı alanlar;
a) Garanti ve Kefaletlerin yüzde (%) dağılımı şöyledir; Kamu Kurum ve Kuruşları adına açılan akreditif, aval ve
kabul krediler ve teminat mektupları %2.5 paya sahiptir. Özel ticari, sanayi ve hizmet işletmeleri adına açılan
akreditifler ve düzenlenen teminat mektupları %97.5 paya sahiptir.
b) Emanet ve Rehinli kıymetlerin dağılımı şöyledir;
Takasa gönderilmek üzere emanete alınan yerel ve yurtdışı banka çekleri:TL.16.671.862,Kredilere teminat olarak alınan Gayrimenkul İpotekleri: TL.623.594.333,Kredilere teminat olarak alınan Araç Rehinleri:TL.11.721.362,c) Taahhütlerin %67'si, Banka tarafından isdar edilen her çek yaprağı başına Poliçeler Yasası'nda belirtilen
ödeme yükümlülüğünden, %31'i ise kredi kartlarının taksitli harcamalarından oluşmaktadır.
(2) a) Gayrinakdi Kredilerin Toplam Tutarı;
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III- KÂR VE ZARAR CETVELİNE İLİŞKİN DİPNOT VE A ÇIKLAMALAR :
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III- KÂR VE ZARAR CETVELİNE İLİŞKİN DİPNOT VE A ÇIKLAMALAR :
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YÖNETİM KURULU, ÜST YÖNETİM, İÇ DENETİM, UYUM BİRİMİ,
RİSK BİRİMİ VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

Yönetim Kurulu Üyeleri
- Chairman
Osman Bayhanlı
- Deputiy Chairman
Gürsel Uzun
Hüseyin Paşa
Tülay Sönmez
Alpay Alsancak
Hüseyin Özarın
Murat Koygun

Temsil Ettiği Hissedar
– Kıbrıs Vakıflar İdaresi
– Kıbrıs Vakıflar İdaresi
– Kıbrıs Vakıflar İdaresi
– Kıbrıs Vakıflar İdaresi
– TCM Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı
– TCM Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı
– Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Özarın
Üst Yönetim
M.Cengiz Erçağ
Elvan N. Kınış
N.Oya Öznergiz
Tolga Çağakan

- Deputy General Manager
- Senior Asst.General Manager
- Asst.General Manager
- Asst.General Manager

İç Denetim Birimi
Tolga Arifoğlu -Manager
Birsen Uyguroğlu
Kamer Ercilasun
Erol Ataöğün
Uyum Birimi
Hasan Arapınar - Manager
Narin Kaşif

Risk Birimi
Kemal Bostancıoğlu - Responsible
Adalet Eliz

İç Kontrol Birimi
Ahmet Arkut - Manager
Özge Ertalu
Deniz Tuğberk
Osman Direkçi
Independent Auditor
Independent Auditors Authorised by the Central Bank - Buba & Co.(Erol Buba, Ahmet Buba)
Dr Fazıl Küçük Bulvarı Özker Özgür Sk. No: 1 -K.Kaymaklı - Lefkoşa
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NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notıce is hereby given that the Thirty-Third (33) Annual General Meeting of the Cyprus Vakıflar Bank
Limited will be held at “TURKISH CYPRIOT CHAMBER OF COMMERCE-CONFERENCE HALL” 27
April, 2016 at 12 a.m.
AGENDA:
1- Opening and check the quorum.
2- Presentation of the Report of the Directors.
3- Presentation and approval of the Balance Sheet of the Bank as at 31 December, 2015 together
with Profit and Loss Account of the Bank for the year 2015 and the Auditors Report.
4- Appointment of the Members of the Board of Directors and their entitlements.
5- Appointment of Auditors and authorization of the Directors to fix the Auditors' remuneration.
6- Closure.
Note: Buba & Co. have expressed their willingness to continue in office as auditors.
By Order of the Board
M.Cengiz Erçağ
Secretary
Nicosia, 24 March 2016
Every shareholder entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy to attend and vote
instead of him. A proxy so appointed need not be a shareholder. The instrument appointing a proxy
must reach the registered office of the Bank at least 48 hours before the time of holding the meeting.
Note: The registration of transfer of share is suspended as from 6 April 2016 to 27 April 2016
(both days inclusive ).
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DIRECTORS' REPORT
The Directors have pleasure in submitting their annual report with the annexed audited
accounts of the bank for the year ended 31 December 2015.
All administrative and other expenses and nesassary provisions for doubtful accounts are
deducted in accordance with the requirements of the Decree Concerning the principles and
methods for provisions against loans and other assets issued under 39/2001 Banking Law,
the board of directors recommend that the net profit of the bank after taxation totalling
TL.3.336.757,- be appropriated as follows;
Legal reserves
General reserves

TL.
TL.
TL.

333.6763.003.0813.003.757-

DIRECTORS' RESPONSIBILITIES IN RESPECT OF THE ACCOUNTS
As per 39/2001 Banking Law the directors are required to keep the accounts of the bank and
prepare its uniform annual balance sheet, profit and loss account and uniform notes in
conformity with the accounting and valuation standards and the methods of implementations
of these rules as stated in the “Uniform Chart of Accounts for Banks” Decree prepared by the
TRNC Central Bank.
The Companies Law requires the directors to prepare a balance sheet that shall give a true
and fair view of the state of affairs of the bank at the end of its financial year, and a profit and
loss account that shall give a true and fair view of the profit or loss of the bank for the financial
year. The directors are responsible for keeping proper books of account to give a true and fair
view of the state of the bank's affairs and to explain its transactions and give the information
required by Chapter 113, the Companies Law. The directors are also responsible for
safeguarding the assets of the bank and hence for taking reasonable steps for the prevention
and detection of fraud and other irregularities.
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INDEPENDENT AUDITORS' REPORT FOR THE ACCOUNTING PERIOD
1 JANUARY 2015 – 31 DECEMBER 2015
We have audited the accounts on pages 42 to 64 which have been prepared under the
historical cost convention and shareholders'funds and the accounting policies set out on
pages 46-48. As described on page 40 the directors of the bank are responsible for the
preparation of accounts. Our responsibility is to express an opinion based on our audit.
We have conducted our audit in accordance with approved auditing standards. Those
standards require that we plan and perfom the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes
examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial
statements, assessment of the accounting principles used, significant accounting estimates
made by the board of directors and the overall presentation of the financial statements. We
believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
Report in accordance with Principles Relating to the Establishments Authorised to
carry out Independent Audits of the Banks Decree;
In our opinion, the said financial statements, with all material respects, have been examined
on a test basis under Article 34 (3) of the Banking Law No: 39/2001 and is in conformity with
the uniform chart of accounts, uniform balance sheet and profit and loss statement,uniform
notes, accounting and valuation standards, as described in note I - (14), in accordance with
Article 29 (3) and the records of the bank as described in Article 30 of the above mentioned
Law.
Opinion in accordance with Companies Law Chapter 113;
We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and
belief were necessary for the purposes of our audit. In our opinion, the bank has kept proper
books of account, so far, as appears from our examination of those books. The balance sheet
of the bank and profit and loss account dealt with by the report are in agreement with the books
of account.
In our opinion and to the best of our information and according to the explanations
given to us, the said accounts have been properly prepared in accordance with the provisions
of Chapter 113, the Companies Law in the manner authorised for banking companies, so as to
give a true and fair view of the state of affairs as at 31 December 2015 and the profit for the
year 2015 of the bank and, so far as concerns members of the bank.
İndependent Auditors Authorised by the Central Bank
BUBA & CO
Address:Dr Fazıl Küçük Bulvarı Özker Özgür Sokak No:1 -Küçük Kaymaklı– Lefkoşa –
Mersin 10 Turkey
Date: 24 March 2016
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Notes and disclosures in respect of current period
(1)Date of Approval of the Balance Sheet is 24 March, 2016
(2)The legal structure of the Bank;
Cyprus Vakıflar Bankası Ltd has established under Companies Law Chapter 113 on 4.11.1982 and is subject to
39/2001 Banking Law. The Bank's Head Office is in Nicosia. It has fourteen branches in various parts of TRNC.
The Share Capital structure of the bank and disclosure of shareholders owning 10% or more are reported in
notes II (17) e. The members of the board of directors, senior management and the internal and external auditors
of the bank are listed on page 1 of this Report. The internal control system of the bank is reliable.
(3)Changes in the accounting policies of the bank and the monetary effects of the changes: Nil
(4)Validity of the basic accounting assumptions, going concern, accrual basis are : consistency are fully
inplemented by the bank. Accounts have been prepared under the historical cost convention, in accordance with
Banking Law, Chapter 113, Companies Act, and Tax Law and Regulations, and generally accepted accounting
standards. The financial statements have been prepared in conformity with the Uniform Chart of Accounts,
uniform accounting and valuation standards and the methods of implementation of these rules that have been
determined as per 39/2001 Banking Law.
(5)There have been no changes in the valuation methods applied in the year-end results of the bank.
(6)Securities portfolio ( Including participations, subsidiaries, pledged securities and long term
investments) valuation methods and disclosures;
T.R.N.C. Development Bank Bonds have been shown at cost plus interest. Participations and investment in
subsidiaries have all been subjected to revaluation as per Revaluation of Assets and Shareholders Fund Law
Depreciations method used and any changes made during the current period; Straight – line method has been
used in calculating depreciation and there has not been any changes made in the current period.
(7)Transactions in foreign currencies are recorded at the date ruling at the date of the transaction. Bank's assets
and liabilities in foreign currencies have been translated at the buying rate ruling at 31 December 2015. Any
differences arising therefore have been shown as exchange gain or loss in the Income Statement.
(8)USD and GBP Foreign exchange rates used in the preparation of the Balance Sheet and the Bid rates
declared by the bank on the last five working days of the current accounting period.
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(10)Any material, exceptional and contingent gains and lossess. None
(11)There is no outstanding material item or uncompleted transaction, or any material exchange rate difference in
2015 since balance sheet date that would affect the true and fair presentation of the balance sheet.
(12)Disclosure of events after Balance Sheet date:
At the meeting of board of directors on 24th March 2016, it was decided to propose and recommend the following motions for
approval at the following annual general meeting of the bank on 27th April,2016.
TL.3.336.757-net profit of 2015 it is proposed that TL.333.676,- be transferred to Statutory Reserve and the balanceTL.
3.003.081,- to be transferred to General Reserves and also to ıncrease the paıd-up capital by TL.30.000.000 to
70.000.000TL
(13)Capital Adequacy Standard Ratio:
a) List of Risk – Weighted Assets
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(19) a) The sources of the liquidity risk of the bank and steps taken to manage this risk, ability to
obtaining liquid funds speedily, facilitated by control of term and usage of funds, to pay maturing liabilities:
The Bank manages liquidity risk by maintaining sufficient cash and cash equivalents to fund existing
and prospective debt requirements, and to close out market positions.
b) Bank's policy on interest rate risk and whether there is harmony between assets and liabilities interest rates
and whether cost of mismatching is measured:
The Bank is exposed to interest rate risk through the impact of rate changes on interest bearing assets and
liabities. The Bank manages these exposures by using natural hedges that arise from offsetting interest rate
sensitive assets by matching them with interest rate sensitive liabilities.
c) The Bank's sources to meet short and long term liquidity needs and credit policy af the bank:
To meet short and long term liquidity needs, our current account with TRNC Central Bank, deposit accounts
overseas and Treasury Bonds are used.
d) Maturity breakdown of certain balance sheet items;
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(1) a) Interest and commisions received from Participations and Subsidiaries
Current Period
Interest Received

Previous Period

28.977

65.941

0

0

Commisions and fees received
b) Interest and Commissions Paid to Participations and subsidiaries:
Current Period
Interest paid
Commisions and fees paid

Previous Period

808.362

944.279

0

0

c) Interest received from Reverse repo transactions

Interest Received

Current Period
Foreign
TRL
Currency
-

-

Previous Period
Foreign
TRL
Currency
-

-

d) Interest paid to repo transactions:

Interest paid

Current Period
Foreign
TRL
Currency
-

Previous Period
Foreign
Currency

TRL
-

-

(2) Breakdown of provisions charge for the period

Specific Provision for Non – performing loans and other
For Unsecured accounts
For Other accounts
General Provision for loans
Provision for the dimunition of value of securities
Provision for the dimunition of value of participations,
Subsidiaries and investments to be held up to maturity.

Current Period
Previous Period
9.903.482
3.910.684
687.071
654.973
9.216.411
3.255.711
3.023.248
1.846.747
43.831
0
34.800

34.800

(3) For other items of income and expense in gro ups I,II,IV and V of the profit and loss that are in excess of
10% of the relevant group total, breakdown of the sub -accounts constituting:
Non – interest income in group IV is…………………………: TL. 13.363.746,---Provision for doubtful debts income account.................: TL.
8.222.852,---Provision for credits income account………….. ...............: TL.
3.277.751,Non – interest expense in group V is………………………..: TL.
8.639.497,---Statutory Savings Deposit Insurance Fund Premium is ..: TL.
5.005.633,-
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