
2018 YILLIK RAPOR 1

 

 

GELECEĞİ 
ŞEKİLLENDİRİYORUZ 

2018 YILLIK RAPOR 

 
 



2018 YILLIK RAPOR 2

 

 

İÇİNDEKİLER 

03 Kurumsal Bilgiler 

04 Yönetim 

05 Vizyonumuz ve Misyonumuz 

06 Değerlerimiz 

07 HBL'in Uluslararası Kapsama Alanı 

10 Ödüllerimiz 

11 Temel Performans Göstergeleri 

12 Yönetim Kurulu 

14 Başkanın Mesajı 

18 Yönetim Kurulu Raporu (İngilizce) 

29 2013'ten 2018'e Bir Bakışta Büyüme (Konsolide) 

31 İç Kontroller Yıllık Beyanı 

32 Bağımsız Denetçi Gözden Geçirme Raporu 

33 Uyum Beyanı 

36 Şeriat Kurulu Raporu (İngilizce) 

 

39 KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 
40 Bağımsız Denetçi Raporu - Konsolide 

45 Konsolide Mali Durum Tablosu 

46 Konsolide Kar ve Zarar Hesabı 

47 Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu 

48 Konsolide Öz Kaynaklardaki Değişim Tablosu 

49 Konsolide Nakit Akış Tablosu 

50 Konsolide Mali Tablolara İlave Notlar 

 
128 HBL Yurtiçi Ağı 

129 Hissedarlık Yapısı 

134 Yönetici İşlemleri 

135 Hissedar Kategorileri 

136 Yıllık Genel Kurul Toplantısı İlanı 

 

02 



2018 YILLIK RAPOR 3

 

 KURUMSAL BİLGİLER 
 

 

Yönetim Kurulu  Risk Yönetimi Komitesi 
Bay Sultan Ali Allana Başkan Bay Salim Raza Başkan 
Bay Shaffiq Dharamshi Yönetim Kurulu Üyesi Bay Shaffiq Dharamshi Üye 
Bay Moez Ahamed Jamal Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Muhammad Aurangzeb Üye 
Bn. Sadia Khan Yönetim Kurulu Üyesi Bay Rizwan Haider Sekreter 
Bay Salim Raza Direktör  

Mali İşler Başkanı 
Bay Rayomond Kotwal 
 
Şirket Sekreteri 
Bn. Neelofar Hameed 
 
Hukuk Müşavirleri 
Mandviwalla and Zafar Legal Consultants and Advocates 

 
Denetçiler 
A.F. Ferguson & Co. Chartered Accountants 
 
Pay Defteri Sicil Memuru 
Central Depository Company of Pakistan Limited 
CDC House, 99 – B, Block ‘B’, S.M.C.H.S., Main 
Shahra-e-Faisal, Karaçi – 74400, Pakistan. 
Tel: Müşteri Destek Hizmetleri 
(Ücretsiz) 0800-CDCPL (23275) 
Faks: (92-21) 3432-6053 
E-posta: info@cdcpak.com 
İnternet sitesi: www.cdcpakistan.com 
 
HBL Kurumsal Sekreterliği 
Telefon: (92-21) 3713-7543 
Faks: (92-21) 3514-8370 
E-posta: corporate.secretariat@hbl.com 
 

Genel Merkez 
Habib Bank Limited 
Habib Bank Plaza, I.I. Chundrigar Road, 
Karachi-75650, Pakistan 
Telefon: (92-21) 32418000 [50 hat] 
 

Şirket Merkezi 
Habib Bank Limited 
9th Floor, Habib Bank Tower, Jinnah Avenue, 
Blue Area, İslamabad, Pakistan. 
Telefon: (92-51) 2270856, (92-51) 2821183 
Faks: (92-51) 2872205 
 

Web siteleri: 
Şirket Web sitesi: 
www.hbl.com 
 

Internet Bankacılığı: 
www.hblibank.com.pk 
 
Konnect: 
www.hbl.com/businesskonnect 

Dr. Najeeb Samie Yönetim Kurulu Üyesi 
Bay Agha Sher Shah Yönetim Kurulu Üyesi 
Bay Muhammad Aurangzeb Başkan ve CEO 
 
Kurul Komiteleri 
 
Yönetim Kurulu Denetim Komitesi 
Dr. Najeeb Samie Başkan 
Bay Moez Ahamed Jamal Üye 
Bn. Sadia Khan Üye 
Bay Armughan Ahmed Kausar Sekreter 
  

 

Yönetim Kurulu Uyum ve İdare Komitesi 
Bay Salim Raza Başkan 
Bay Sultan Ali Allana Üye 
Bay Muhammad Aurangzeb Üye 
Bay Rayomond Kotwal Sekreter 
 
Yönetim Kurulu İnsan Kaynakları ve İstihkak 
Komitesi 
Bay Agha Sher Shah Başkan 
Bay Sultan Ali Allana Üye 
Bay Shaffiq Dharamshi Üye 
Bn. Sadia Khan Üye 
Bay Jamal Nasir Sekreter 
 
Yönetim Kurulu BT Komitesi 
Bay Salim Raza Başkan 
Bay Agha Sher Shah Üye 
Bay Muhammad Aurangzeb Üye 
Bay Sagheer Mufti Sekreter 
 
Yönetim Kurulu Gözetim Komitesi – 
Uluslararası Teşkilat 
Bay Sultan Ali Allana Başkan 
Dr. Najeeb Samie Üye 
Bay Muhammad Aurangzeb Üye 
Bn. Neelofar Hameed Sekreter 

 
Yönetim Kurulu Gözetim Komitesi – New York 
Bay Shaffiq Dharamshi Başkan 
Dr. Najeeb Samie Üye 
Bn. Neelofar Hameed Sekreter 
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YÖNETİM 
 

Muhammad Aurangzeb 
Başkan ve CEO 
 

Sagheer Mufti 
Baş Operasyon Görevlisi 
 

Naeem Bashir Ahmad 
İşletme Dönüşüm Başkanı 
 

Amer Aziz 
Kalkınma Finansmanı Başkanı 
 

Rizwan Haider 
Baş Risk Görevlisi 
 

Neelofar Hameed 
Şirket Sekreteri 
 

Aamir Irshad 
Şube Bankacılığı Başkanı 
 

Armughan Ahmed Kausar 
Baş İç Denetçi 
 

Afaq Khan 
İslami Bankacılık Başkanı 
 

Rayomond Kotwal 
Mali İşler Başkanı 
 

Aamir Kureshi 
Tüketici Bankacılığı Başkanı 
 

Faisal Lalani 
Uluslararası Bankacılık Başkanı 
 

Risha A. Mohyeddin 
Global Hazine Başkanı 
 

Jamal Nasir 
İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı 
 

Nauman Riaz 
Baş Uyum Görevlisi 
 

Khalid Mohsin Shaikh 
Düzeltici ve Yapılandırılmış Krediler Başkanı 
 

Adnan Pasha Siddiqui 
Personel Şefi 
 

Farhan Talib 
Kurumsal ve Yatırım Bankacılık Başkanı 
 

2018 YILLIK RAPOR



2018 YILLIK RAPOR 5

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VİZYONUMUZ 
İnsanların güven ve başarı ile ilerlemelerine imkan 

tanımak 
 
 
 
 

MİSYONUMUZ 
Müşterilerimizin refahını artırmak, personelimizi başarılı 

kılmak ve hissedarlarımız için değer yaratmak 
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DEĞERLERİMİZ 

  

Değerlerimiz kültürümüzü tanımlayan temel ilkelerdir ve bizim 
tutum ve davranışlarımızda hayat bulurlar. 
  

MÜŞTERİ ODAKLI BAKIŞ AÇISI 
Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi onların gereksinimlerine uyarlarken müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını tam olarak anlamaya gayret ediyoruz. Daima temel hedefimiz olan 
müşteri memnuniyeti için çaba gösteriyoruz. 
 

MÜKEMMELLİK 
Yaptığımız her şeyin özünde bu var. Gittikçe rekabetçi hale gelen bir ortamda, kaliteli 
hizmetler, ürünler ve tesisler sağlamaya gayret ediyoruz. Sadece en iyisi olarak 
başarılı hale gelebiliriz. 
 

İLERİCİLİK 
Bilgiye dayalı çalışma uygulamaları, yenilikçi ürün ve süreçler ve girişimci ruhun 
benimsenmesi vasıtasıyla toplumun ilerleme kaydedeceğine inanıyoruz. 

 
DOĞRULUK 
Biz Pakistan'ın en önde gelen bankasıyız ve başarımız her seviyede güven inşa 
etmemize bağlıdır. Müşterilerimiz ve genel olarak toplum, bizden yüksek ahlaki 
değerlere ve mesleki standartlara sahip olmamızı ve bunlara kararlılıkla bağlı 
kalmamızı beklemektedir. 
 

LİYAKAT 
Çalışanlarımıza onların performans ve kabiliyetlerine bağlı olarak fırsatlar sunmaya 
inanıyoruz. Başarıları ödüllendirir ve herkesin gelişimine katkıda bulunacak kariyer 
imkânları sağlarız. 
 



2018 YILLIK RAPOR 7

 

 BAĞLANTILARI 
KURUYORUZ 

Global kapsama alanımız müşterilerimizin dünya genelinde kendi müşterilerine, iş
ortaklarına veya sevdiklerine ulaşmasına yardımcı oluyor. Pakistan'a yeni yatırımların
girişini sağlama, yerel işletmelerin uluslararası büyümesini destekleme veya yatırım alan
ülkelerimizin ekonomik büyümesine iştirakte bulunma şeklindeki uluslararası rolümüz,
müşterilerimizi her yerde ve istedikleri zaman dünyaya bağladıkça daha da
güçlenecektir. 
 

Şubeler: 

Afganistan Bahreyn Bangladeş Belçika Çin Lübnan Maldivler 

Morityus Umman Pakistan Singapur Sri Lanka Türkiye BAE ABD 
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Temsilcilik: 
Çin Halk Cumhuriyeti - Pekin 
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Bağlı Şirketler: 
Birleşik Krallık | İsviçre | Hollanda | Hong Kong 
 
İştirakler: 
Nepal | Kenya | Kırgızistan 
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LİDERLİK 
YAPIYORUZ 

 

Bizim için liderlik, 1700 şube, 2100'ü aşkın ATM ve çok sayıda dijital
kanalla hizmet verdiğimiz, mali refahını bize emanet eden 14 milyon
müşterimizdir. Müşterilerimize hizmet vermek, personelimizin
değişmez taahhüdüdür. HBL'in olağanüstü bir mirasa ve parlak bir
geleceğe sahip olduğunu kabul eden sektörümüzdeki bağımsız
gözlemciler de bu başarı ve kararlılığı ortaya koyuyor. 
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ÖDÜLLERİMİZ 

 

En İyi Yatırım Bankası 
Pakistan Bankacılar Enstitüsü destek ve 
himayesi altındaki Pakistan Bankacılık Ödülleri 
 
Tarıma Yönelik En İyi Banka 
Pakistan Bankacılar Enstitüsü destek ve 
himayesi altındaki Pakistan Bankacılık Ödülleri 
 
En İyi Belt and Road (CPEC) Bankası 
FinanceAsia dergisince verilen ödül 
 
En İyi Yatırım Bankası 
FinanceAsia dergisince verilen ödül 
 

Pakistan'ın 1 Numaralı Kredi Kartı 
Ödeme hacmi ve harcamalara göre VISA 
tarafından verilen ödül 
 
Yılın Markası – Pakistan Bankacılık 
World Branding Awards 2018 – Londra 
 
Cinsiyet Çeşitliliğine Yönelik Çalışan 
Seçimi olarak En İyi Banka 
Pakistan İş Konseyi ve Uluslararası Finans 
Kurumu tarafından layık görülen ödül 
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2018 YILLIK RAPOR

TEMEL PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ 

 

3.0 TRİLYON 
PKR VARLIK 
TABANI 

2.139 ATM 

 
 

2,1 TRİLYON 
PKR MEVDUAT TABANI 
 

VERGİ ÖNCESİ21,6 
PKR KAR  

 

DÜNYA 

GENELİNDE1.
743 ŞUBE 

 

DÜNYA 

GENELİNDE 14 
MİLYONU 
AŞKINMÜŞTERİ 
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 YÖNETİM 
KURULU 

 

Oturanlar (Soldan Sağa) 
(Alfabetik sırada): 

Bay Sultan Ali Allana 
Başkan 
 
Bay Sultan Ali Allana özelleştirme tarihi olan 
Şubat 2004'ten beri HBL Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görev yapmıştır. Finans ve 
bankacılık sektöründe 34 yılı aşkın 
tecrübeye sahiptir. 
 
Bay Allana aynı zamanda Aga Khan Fund 
for Economic Development S.A, (AKFED) 
Yönetim Kurullarında ve AKFED'in temsilcisi 
olarak AQA Holding S.p.A, Geasar S.p.A, 
Jubilee Holdings Limited (Doğu Afrika), 
Jubilee Life Insurance Company Limited, 
Industrial Promotion Services (Pakistan) 
Limited ve Tourism Promotion Services 
(Pakistan) Limited Yönetim Kurullarında da 
görev yapmaktadır. 

 

Bay Shaffiq Dharamshi 
Yönetim Kurulu Üyesi 
 
Bay Dharamshi Yönetim Kuruluna 2015 
yılında katıldı. Orta Doğu ve Afrika'da 25 
yıldan fazla bankacılık deneyimine sahip bir 
bankacıdır. 
 
Kendisi halihazırda Diamond Trust Bank, 
Tanzanya, Diamond Trust Bank, Uganda, 
Diamond Trust Bank, Kenya, DCB Bank 
Limited, Hindistan, Kyrgyz Investment and 
Credit Bank, Kırgızistan ve First 
Microfinance Bank, Tacikistan Yönetim 
Kurullarında da görev yapmaktadır. 

Bay Moez Ahamed 
Jamal 
Yönetim Kurulu Üyesi 
 
Bay Moez Ahamed Jamal 2009'dan beri 
HBL Yönetim Kurulunda yer almaktadır. 
Finans ve bankacılık sektöründe 40 yılı 
aşkın tecrübeye sahiptir. 
 
Halen Diamond Trust Bank Kenya, 
Marcuard Family Office, İsviçre ve Global 
Finanz Agency AG Yönetim Kurullarında 
görev almaktadır. 

Bn. Sadia Khan 
Yönetim Kurulu Üyesi 
 
Bayan Sadia Khan Yönetim Kuruluna 2018 
yılı Mart ayında katıldı. Üç kıtada yatırım 
bankacılığı, finansal düzenlemeler, aile 
işletmeleri ve girişimcilik alanlarında görev 
alarak çok yönlü bir kariyer izlemiştir. Sayın 
Khan INSEAD'da İşletme Masteri ve 
Cambridge Üniversitesi ve Yale 
Üniversitesinde Ekonomi Master derecesine 
sahiptir ve kariyerine New York'daki Lehman 
Brothers'ta başlamıştır. 
 
O zamandan bu yana Filipinler'deki Asian 
Development Bank, Pakistan Sermaye 
Piyasaları ve Borsa Komisyonu ve Pakistan 
Devlet Bankası dahil çeşitli uluslararası 
kurumlar ve yerel düzenleyici kurumlarda 
çalışmıştır. Bn. Khan halen Engro Fertilizers 
ve Pakistan Cables kuruluşları Yönetim 
Kurullarında görev almaktadır. 
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Ayaktakiler (Soldan Sağa) 
(Alfabetik sırada): 

Bay Salim Raza 
Yönetim Kurulu Üyesi 
 
Bay Salim Raza Yönetim Kuruluna 2017 
yılında katıldı. Finans ve bankacılık 
sektöründe 40 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. 
Pakistan ve yurtdışındaki Citibank NA'da 
farklı pozisyonlarda görev yapmış olup 
Pakistan Devlet Bankası Yöneticiliğinde de 
bulunmuştur. 
 
Halihazırda International Steels Limited 
Yönetim Kurulunda görev yapmakta olup 
Karaçi'deki İşletme Enstitüsünde ekonomi 
politik dalında misafir profesörlük 
yapmaktadır. 

Dr. Najeeb Samie 
Yönetim Kurulu Üyesi 
 
Dr. Najeeb Samie Yönetim Kuruluna 2013'te 
atanmıştır. Kurumsal sektörde ve finans 
sektöründe 38 yılı aşkın deneyim sahibidir. 
Halen PIA Investments Limited ve the 
President of Roosevelt Hotel Corporation'ın 
Genel Müdürlüğünü yapmakta olup diğer 
şirketlerin yanı sıra Minhal France, S.A.'da 
Yönetim Kurulu Üyesidir. 

Bay Agha Sher Shah 
Yönetim Kurulu Üyesi 
 
Bay Agha Sher Shah 2013'dan beri Yönetim 
Kurulunda yer almaktadır. Finans 
sektöründe 26 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. 
 
Şu anda Bandhi Sugar Mills (Private) 
Limited şirketinin Başkan ve Genel 
Müdürlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
HBL Asset Management Limited, Attock 
Cement Pakistan Limited, Thatta Cement 
Company Limited, Bandhi Powergen 
(Private) Limited ve Triton LPG (Private) 
Limited şirketlerinde Yönetim Kurulu 
Üyesidir. 

Bay Muhammad Aurangzeb 
Başkan ve CEO 
 
Bay Muhammad Aurangzeb HBL'ye 30 
Nisan 2018 tarihinde Başkan ve CEO olarak 
katıldı. 
 
HBL'deki bu görevi öncesinde, Amsterdam 
ve Singapur merkezli olarak 30 yılı aşan üst 
düzey yönetici görevlerinden oluşan zengin 
bir uluslararası bankacılık deneyimiyle Asya 
merkezli JP Morgan Global Corporate 
Bank'ın CEO'luğunu yürütmekteydi. 
 
Bay Aurangzeb lisans ve işletme master 
derecelerini The Wharton School'dan 
(University of Pennsylvania) almıştır. 
WSJ/DowJones grubu tarafından organize 
edilen Global CEO Council'in özel üyeliğine 
davet edilen yegane Pakistanlıdır. 
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2018 yılı en iyi, "bir dönüşüm yılı" ifadesi olarak tanımlanabilir. Yaptığımız her işte global standartları 
ve en iyi uygulamaları benimsemeye yönelik hedeflerimizi belirledik ve enerjimizi buna kanalize ettik. 
Piyasada daha önce hiç görülmemiş teknolojik destekli finansal yayılım ürünlerini geliştirip faaliyete 
geçirerek coşku yarattık. Tüm iş kollarında uyum ve kontrol yapısının geliştirilmesine önemli 
yatırımlarda bulunarak bunu DNA'mızın özü haline getiriyoruz. Bankanın nüvesini güçlendirmek, 
"doğru" olanı bulmak ve onu gerçekleştirmeye yönelik kararlılığımızın devamlılığını sağlamak 
dolayısıyla işimizin tüm alanlarında kendimizi uluslararası düzeyde kabul görmüş en iyi uygulama 
prensiplerine göre ayarlamamız için yönetim kurulunda ve tüm yönetim katmanlarında etkin yönetim 
yapıları oluşturduk. Müşteri seçimi, risk yönetimi ve ilgili süreçlerimizi global uzmanlarla işbirliği 
yaparak baştan sona revizyondan geçirdik. 
 
Banka yıl boyunca titiz "Müşterini Tanı" (KYC) protokollerini ve incelemelerini zorunlu kılan tamamen 
dijitalleştirilmiş ve uluslararası en iyi uygulamaları model alan hesap açma sürecini kullanarak 2,5 
milyon tüketiciyi müşteri tabanına ekledi. Müşteri seçiminde benimsenmiş olanlar gibi yeni standartlar 
ve süreçlerimiz, tüm seviyelerde titiz bir eğitim sağlanmak suretiyle birinci, ikinci ve üçüncü korunma 
hatlarımıza yönelik olarak pekiştiriliyor. Kontrol protokollerine uyumu sağlamaktaki çabalarımızın, 
ortağımız olan bankalar ve kurumlar tarafından sınıfının en iyisi olarak kabul edilmekte olduğunu size 
iletmekten memnuniyet duyuyorum. 
 

Yol gösteriyoruz 
Bir taraftan köklü ve süregelen bir uyum kültürünün yolunu açarken diğer taraftan yıl boyunca titiz bir 
şekilde ana faaliyetimizi büyütmeye devam ettik. 2018 yılında HBL'in bilanço büyüklüğü %12'lik bir 
büyüme ile 3 trilyon Rupiye dayandı. Pakistan'daki toplam mevduatlar 1,9 trilyon Rupiye ulaşırken HBL 
yaklaşık %14'lük pazar payını korumak suretiyle lider konumunu muhafaza etti. HBL aynı zamanda 
Pakistan'da 1,0 trilyon Rupilik toplam net avans rakamını geçen ilk banka oldu; bu durum yurt içi 
kredilerin büyümesine yönelik süregelen çabaların bir sonucudur (2018'de %30 oranında artış). HBL 
2017 yılına göre %41'lik bir büyüme ile 31 Aralık 2018'de sona eren yılda 12,4 milyar Rupilik konsolide 
vergi sonrası kar rakamına ulaştı. 

BAŞKANIN 
MESAJI 
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Bankanın konsolide edilmiş sermaye yeterlilik oranı 31 Aralık 2018 günü kapanış itibariyle %16,2'ydi. 
Bu oran güven içinde olduğumuzu ifade etmekte ve işlerimizi daha da büyütmemiz için yolumuzu 
açmaktadır. HBL'in derecelendirmesi Haziran 2018'de yeniden AAA olarak teyit edildi. Bu arada, 
HBL'in sermaye benzeri borcuna dair derecelendirme de AA+'dan AAA'ya yükseltildi. 
 

Geleceği Şekillendiriyoruz 
Bilgi çağındayız ve teknolojik gelişmeler çalışma ve düşünme biçimimizi değiştiriyor. Yapay Zekanın 
(AI) gelmesiyle yeni bir çağın şafağına tanık olmaktayız. HBL olarak bu yeniçağı kucaklamaya ve 
organizasyonumuzun geleceğini, vizyonumuzu en iyi ifade eden 'Bankacılık lisansına sahip bir 
teknoloji şirketi' haline getirmek için yeniden konumlandırmaya tam olarak hazır ve istekliyiz. Geçmişte 
olduğundan daha fazla yatırım yapmaya niyetliyiz ve yalnızca Pakistan'da sektör lideri olmak değil 
aynı zamanda global ölçekte yenilikçi bir kurum olarak tanınma hedefimize yönelik emeklerimiz de 
inşallah sonuç verecektir. Bu kısa değerlendirmemizde, beklentilerin çoğunu aştıkları için 
gururlandığımız "Konnect" adını verdiğimiz platformumuz ve mobil tabanlı bir uygulama olan küçük 
ölçekli kredi verme programımız olan iki önemli ürünün hayata geçirildiğini bildirmekten ötürü 
memnuniyet duyuyoruz. Öncelikli olarak ülkenin banka müşterisi olmayan ve bankacılık hizmeti 
almayan nüfusunu hedefleyen ve Temmuz 2018'de faaliyete geçen Konnect platformu üzerinden 1,4 
milyon yeni müşteriyi bünyemize kazandırarak önceki tüm rekorları alt üst ettik. Bu hesapların %25'inin 
kadınlar tarafından açılmış olması ve hesap açılışlarının %25'ten fazla kısmının uygulama indirilerek 
yapılmış olması dikkate değer olan noktalardır. Üzerinde durmaya layık olan ikinci ürün lansmanı ise 
kredi kullanım süresini birkaç günden birkaç saate indiren bireylere yönelik mobil tabanlı küçük ölçekli 
kredi verme uygulamamızdır. Bu ürünümüz yılsonuna doğru piyasaya sürüldü ve 2018 yılı bireysel 
kredi portföyü büyümesinin yaklaşık %10'luk kısmını oluşturdu. 2019 yılında bu rakam daha da 
artacaktır ve mobil uygulamamız üzerinden varlık tabanlı ürün sunumumuzun kredi kartlarını da 
kapsayacak şekilde genişlemesini beklemekteyiz. 
 
Uluslararası kapsama alanımızı ele aldığımızda, kaynaklarımızı en büyük potansiyele sahip şubelere 
odaklamaya yönelik bir anlayışla ağımızı pekiştirmek için bir plan başlattık. Ürün sunumumuzu 
standart hale getirmeye ve tüm uluslararası piyasalarda beşeri sermayemizi yükseltmeye yönelik 
çabalarımız sonuç vermeye başlamaktadır. Aynı zamanda, sıkı risk yönetimi ve uyum yapılarını 
hayata geçirdik ki bunlar önümüzdeki yıllarda bankanın diğer kazançlarını büyütecek ve daha iyi 
getirileri sağlayacak şekilde biçimlendirilecek ve güçlendirilecektir. 
 

Çalışanlarımız ve varlıklarımız 
Hedefi yüksek çalışanlarımız, bankanın dönüşüm sürecinin gerçek itici güçleri olmuştur. Onlar 
zorlukları göze aldılar ve HBL'i sınıfının en iyisi yapmaya kararlılar. Geçmişin zorluklarının üstesinden 
gelmeye ve HBL'i daha parlak bir geleceğe taşımaya yönelik sebatkar çalışmalarından dolayı onlara 
şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Yönetim kurulu düzeyinde, gerektiğinde yetkinlikler eklemeye devam 
etmemiz ve aynı zamanda uyumsuzluk için "sıfır tolerans" yaklaşımını benimsememiz yönünde tam bir 
fikir birliği mevcuttur. Eğitim ve insani gelişim asla taviz verilmeyecek alanlar olmuştur ve aynı şekilde 
devam edecektir. Banka geneline şeffaf bir liyakat temelli kültürü aşılamak istiyoruz ve fırsat eşitliğine 
dayalı bir organizasyon oluşturmaya kararlıyız. Bu kapsamda çalışanlarımızın %16'sının kadınlardan 
oluştuğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum. 2020 yılında %20 kadın çalışanı hedefliyoruz. 
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Hep İleriye Bakıyoruz 
2018 yılında işletme dönüşümü, uyum, teknoloji ve insan kaynakları alanlarına anlamlı yatırımlar 
yaptık. Tüm bu yatırımlar maliyet tabanımız üzerinde önemli ölçüde etkide bulundu. Bununla birlikte, 
bunlar gelecekte izleyeceğimiz yolu çizecek zaruri yatırımlardır ve kuşku götürmeyecek şekilde daha 
güçlü bir organizasyonun oluşmasını sağlayacaklardır. 2019 yılında, KOBİ ve küçük ölçekli borçlulara 
odaklanarak, bir taraftan karlı bir büyüme sağlayıp diğer taraftan teknolojideki çabalarımızın 
arkasındaki maliyet tabanımızı rasyonelleştirerek, artan kredi plasmanı vasıtasıyla yurt içi ekonominin 
desteklenmesine odaklanmaya devam edeceğiz. İnovasyon temel taşımız olmaya devam edecek ve 
önümüzdeki dönemlerde heyecan verici adımlar atmaya hazırlanıyoruz. 
 
Tarım Pakistan ekonomisinin omurgasını teşkil etmektedir ve öyle de kalacaktır. Bu alanda yapılacak 
çok şey daha vardır ve HBL kendi payına düşeni yapacaktır. Halihazırda bu segmentteki en büyük 
özel sektör finansörü biziz ve odaklanmış bir girişimle gelecekteki büyümeyi desteklemeye yönelik yeni 
ürünler geliştirmek niyetindeyiz. Bu amaçla bundan böyle ilerlemeyi izleyecek ve yönetimin çabalarına 
destek verecek olan yeni bir yönetim kurulu komitesi olan "Kalkınma Finansmanı Komitesi"ne 
raporlama yapacak bir birim oluşturduk. Ülkenin sorumluluk sahibi kurumsal bir yurttaşı olarak HBL'de 
işimizi çevreye duyarlı bir şekilde yürütmeye kararlıyız ve yaklaşımımız yeşil finansmana odaklanan 
ürün ve hizmetlerin geliştirilmesiyle yansıtılıyor. 
 
Pakistan ekonomisinin ayrılmaz bir parçası olarak, büyüyen bilançomuz, güçlü sermaye tabanımız ve 
teknolojik gelişmelerimizle, ilham veren personelimizin de yardımıyla ülkemizin ekonomik büyümesini 
desteklemeye devam edeceğiz ve inşallah Pakistan'ın güçlü bir kalkınma ortağı olmaya devam 
edeceğiz. 
 
2018 yılına yönelik değerlendirmeme son vermeden önce, bize verdikleri destek ve geçmiş 70 yıl 
boyunca sürekli olarak HBL müşterisi oldukları için müşterilerimize teşekkür etmek istiyorum. Onlara 
gelecekte de hizmet vermemiz için bizi motive eden şey yeteneklerimize gösterdikleri itimat ve 
güvendir. Ayrıca, tarafımıza sarsılmaz bir destek veren ve güç kaynağı olmaya devam eden 
paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. 
 
Destekleri ve çalışmalarımızın her alanında rehberlikleri için Düzenleyicilerimize şükranlarımızı ifade 
etmek istiyoruz. 
 
Yaklaşan Genel Kurul'da hissedarlarımızın huzurunda, hisse başına 1,25 Rupilik (%12.50) son nakdi 
temettüyle birlikte 2018 yılına yönelik toplam temettüyü hisse başına 4,25 Rupiye getirdiğimizi takdim 
etmekten memnuniyet duyacağız. 
 
 
Sultan Ali Allana  
Başkan 
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2018 Yönetim Kurulu Raporu 
Yönetim Kurulu adına 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıla ilişkin Konsolide Mali Tabloları sunmaktan 
memnuniyet duyarız. 

 
Makroekonomik Değerlendirme 
 
2018 mali yılındaki GSYİH büyümesi, 2017 mali yılında ulaşılan %5,4'ü geçerek %5,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu, Tarım 
ve İmalattaki kazançlarla desteklenirken Hizmetler %6,4'lük istikrarlı büyüme oranını muhafaza etti. Bununla birlikte 2019 
mali yılının ilk yarısında, talebin sınırlı olmasından ötürü 2019 yılının ilk yarısına yönelik LSM endeksinin %1,5 küçülmesi 
ile birlikte ve tarımsal üretimin 2018 mali yılı seviyelerinin altına düşmesiyle ekonomik faaliyette bir yavaşlama 
görülmektedir. GSYİH'daki büyümenin 3 yıllık ivmelenme süreci sonrasında şimdilerde %4'ün altında seyretmesi 
beklenmektedir. TÜFE enflasyonu yukarı yönlü gidişatına devam etmekte olup Ocak 2019'da 51 ayın en yükseği 
olan %7,2'ye ulaştı. 2019 mali yılının 7 aylık dönemi için ortalama enflasyon geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki %3,9 ile 
karşılaştırıldığında %6,2 olarak gerçekleşmiş olup 2019 mali yılı için %6,5 ila %7,5 aralığında olması beklenmektedir. 
 
Makroekonomik politikanın en önemli belirleyicisi, uzun süredir devam eden ve tarihsel olarak büyük bir cari açığın 
ekonomiye dair zor kararlar alınmasını dikte ettiği ödemeler dengesi durumudur. İthalat, 2018 mali yılı boyunca tüm 
zamanların en yüksek seviyesi olan 67 milyar ABD Dolarına yükseldi ve dış ticaret açığını 37 milyar ABD Dolarına 
yükseltti. Ticaret dengesi 2019 mali yılı ilk 7 aylık döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre %5,3 azalış göstermiş olup 
ithalatın sınırlandırılması yalnızca %2,4'lük bir azalışla başarılı olsa da zayıf Rupiye rağmen ihracatlar durgun 
seyretmiştir. 2018 mali yılında nominal bir büyüme rotasına giren işçi dövizleri, cari mali yılda %12 artarak hız kazandı ve 
bir kez daha negatif ticaret dengesinin hafiflemesine yardım etti. Bu dönemde 8,4 milyar ABD doları olan cari işlemler 
açığı, hala önemli bir rakam olmakla birlikte, geçen yılın aynı dönemine göre %16,8'lik bir düşüş göstermektedir. 
 
Dış hesap önemli bir baskı altında bulunduğundan, Rupi yıl içinde değerinin %26'sını kaybetti ve bu seviyenin bir miktar 
altına çekilmeden önce 1 ABD Doları 140 Rupiyi aştı. Haziran 2018 seviyelerine göre %15'ten fazla bir düşüşün 
ardından, döviz rezervleri Suudi Arabistan ve BAE'den gelen girişlerle 14,8 milyar ABD dolarına kadar yükselmiştir. 
Zayıflayan makroekonomik göstergeler, Pakistan'ın ülke notuna da olumsuz etkide bulundu. Moody's ülke Görünümünü 
Haziran ayında B3'ten Negatife revize ederken, Fitch Aralık ayında reytingi İstikrarlı Görünümlü B-'ye düşürdüğünü 
açıkladı. S&P Şubat ayında dış hesaba ilişkin kaygılara dayanarak Pakistan'ın uzun vadeli ülke kredi notunu Negatif 
Görünümlü B-ye düşürdü. Son olarak, Moody's, bankacılık sektörünün ülke riskine yüksek oranda maruz kalması ve 
yavaşlayan bir ekonomi olması nedeniyle Pakistan Bankacılık Sistemi Görünümünü Kararlı'dan Negatif'e çevirdi. 
 
2018 mali yılına ilişkin bütçe açığı, revize edilen %5,5'luk hedefi dahi aşarak GSYİH'nın %6,6'sı olarak gerçekleşti. 2019 
mali yılı için de benzer bir trend söz konusudur ve Hükümet tahminleri söz konusu açığın bütçede hedeflenen %5,1 
seviyesine kıyasla %6,3'e ulaşacağını göstermektedir. 2019 mali yılı ilk yarısında mali cepheye yönelik performans 
düşük vergi oranları, yavaşlayan ekonomi ve petrol üzerinden alınan vergilerdeki azalışın bir sonucu olarak gelir 
hedeflerine ulaşılamamasından ötürü zayıf kalmıştır. Diğer taraftan, yükselen borç servisi maliyetleri ve artan yerel cari 
giderler nedeniyle harcamalar artmaya devam etmiştir. Sonuç olarak 2019 mali yılı ilk yarısına yönelik açık halihazırda 
GSYİH'nın %2,7'sidir. 
Genel ekonomik şartlar ortada iken, PSX endeksinin %8,4 gerilediğini ve yılı 37.067 puanda kapadığını göz önüne 
aldığımızda 2018 yılında hisse senetleri piyasasının düşük performans gösterdiğini görüyoruz. 1995-1996'dan beri ilk 
kez PSX endeksinin iki yıl üst üste yıllık düşüşüne şahit olduk. Ocak 2019’daki kısa bir toparlanmadan sonra, piyasa 
ekonomik politikasına ve kaçınılmaz IMF programının zamanlaması ve miktarında daha net bir yol haritası beklerken 
hisse senetlerinde yaşanan gerileme devam etti. 
 
İkramiyeli Tahvil ihracı önemli derecede artarken dolaşımdaki para miktarı %19 arttı. Bu iki gelişme, büyük ölçüde nakit 
çekme ve diğer bankacılık işlemleri üzerindeki vergiye atfedilebilen, genel nüfusun geniş bir bölümündeki orta vadeli bir 
nakit tercihi davranışını göstermektedir. 2019 mali yılının ilk yarısındaki özel sektör kredileri 2018 mali yılının aynı 
dönemindeki rakamı neredeyse ikiye katlayarak 570 milyar Rupiye çıkmıştır. Bu durum büyük ölçüde daha yüksek 
hammadde maliyetlerinin yanı sıra enerji ve inşaatla ilgili sektörlerdeki kapasite genişlemelerine bağlanmaktadır. SBP 
2018 yılı boyunca ilan ettiği toplam 425 bps'lık artış ile tek bir para politikası kapsamında tüm oranları artırarak hızlı bir 
şekilde daralan para politikasını benimsedi. 2018 yılında toplam sektör mevduatları %8 oranında büyürken avanslar 
Aralık 2017 seviyesinin %22,4 üzerine çıktı. Bankacılık sistemi marjları 2018 Ağustos ayında dibi gördükten sonra 
kademeli olarak yükselmektedir ancak artan faiz ortamında kredilerin gecikmeli olarak yeniden fiyatlanması nedeniyle 
2018 yılının 11 aylık ortalaması hala 2017 yılı ortalamasından daha düşüktür. 
 

Mali Performans 
 
HBL'in vergi sonrası yıllık karı 2017 yılına göre %41'lik bir artışla 12,4 milyar Rupi, hisse başına kazancı ise 2017 
yılındaki 5,79 Rupiye kıyasla 8,22 Rupi olarak gerçekleşmiştir. 21,6 milyar Rupilik vergi öncesi kar ise Rupide devam 
eden değer kaybının etkisi ve New York şubesiyle ilgili onarım, adli ve mevzuata bağlı maliyetler dahil olmak üzere 
Bankanın mali performansını etkileyen çok sayıdaki özel durumun bir sonucu olarak 2017 yılındakinden %27 daha 
düşük gerçekleşmiştir. 
 
HBL bilançosu 2018 yılı Aralık ayı itibariyle %12 oranında artarak 3 trilyon Rupi'ye yükseldi. Yurt içi mevduat, %12,9 
artışla 709 milyar Rupi seviyesine yükselen cari mevduat talebine odaklanmaya devam etmek suretiyle %6,8 oranında 
artış gösterdi. Cari mevduatların bileşimi 2017 yılı Aralık ayındaki %35,6'lık seviyesinden 2018 yılı Aralık ayı değeri 
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olan %37,6'ya yükseldi. HBL, Pakistan'da, son birkaç yıl içine başlatılan yurt içi borçlanmadaki sürekli büyüme nedeniyle 
toplam avanslarda 1 trilyon Rupiyi geçen ilk banka oldu. Yurt içi avanslar çoğu iş kolundaki geniş tabanlı büyüme ile 
2017 yılındaki seviyesinden %30 artarak 913 milyar Rupiye ulaştı. 
 
Yurt içi faaliyetin kilit faktörleri güçlü olmaya ve yükselen bir eksende kalmaya devam ediyor; ortalama yurt içi cari 
hesaplar 2017'ye göre %14,9, ortalama yurt içi krediler ise %32,4 oranında artmıştır. Ortalama yurt içi bilanço%8 
oranında büyüyerek, düşük yatırım getirilerinin ve gecikmeli kredi yeniden fiyatlamasının neden olduğu marj kaybını 
dengeledi. Yurt içi net faiz geliri 2017 yılına göre %2,4 daha yüksek olarak gerçekleşmiştir. 2018'in son çeyreğinde 
uluslararası gelirlerde bir geriye dönüş yaşandığı açıktır; bununla birlikte, geçen yıla göre önemli ölçüde düşük 
kalmışlardır. Bu nedenle HBL'in toplam net faiz geliri neredeyse 2017 yılındakiyle aynı seviyede kalmıştır. 
 
Hesap işlemleri ve kartlarla ilgili ücretler, tüketici finansmanı ve genel bankacılık masraflarından ibaret temel yurt içi ücret 
ve komisyonlar güçlü yapısını devam ettirmiş ve 2017 yılına göre %8 artmıştır. Rapor edilen 18,0 milyar Rupilik ücret 
geliri, daha düşük uluslararası ücret geliri ve geniş çaplı risk azaltımını takip eden yurt dışı işçi döviz havalelerindeki sert 
fakat beklenen düşüşün bir eseri olarak 2017 sonundaki tutarından %8 daha düşüktür. Bankanın açık döviz pozisyonu, 
Pakistan Rupisinin sert değer kaybından dolayı 6,8 milyar Rupi değerinde bir yeniden değerleme kaybıyla 
sonuçlanmıştır; Bu hariçte tutulduğunda, döviz gelirleri, daha yüksek ticaret gelirlerinin etkisiyle %14 artmıştır. Banka, 
yükselen bir faiz ortamı beklentisiyle, 2017 yılının sonlarında sabit getirili tahvillerden önemli miktarda sermaye 
kazançları elde etti. Bunların tekrarlanması beklenmiyordu ve sermaye kazançları 2017 yılındaki rakamlardan 6,0 milyar 
Rupi daha düşük olarak gerçekleşti. Sonuç olarak 2018'e yönelik marjlı olmayan gelir 19,9 milyar Rupi olarak belirtildi. 
 
2018 yılındaki idari giderler 16,1 milyar Rupi tutarında artış gösterdi. Bu rakam New York'la ilgili maliyetler, işletme 
dönüşüm projesine yönelik danışmanlık ücretleri, 2018 yılı ikinci yarısında yürürlüğe giren mevduat sigortasının 
mevzuata bağlı yeni gereksinimleri, minimum ücret seviyesinde gerçekleşen bir revizyon ve Rupide yaşanan 
devalüasyonun uluslararası masraflar üzerindeki etkisi gibi çeşitli tek sefere mahsus işlemleri kapsamaktadır. Bu 
kalemlerin etkisi dışarıda tutulduğunda, Bankanın idari masraflarındaki büyüme tek haneli rakamlarda kalmaktadır. 
 
Yıl içinde zayıf performans sergileyen Borsa ile birlikte, Banka, kendi kota edilmiş hisse senedi yatırımlarında 2,9 milyar 
Rupi değer düşüklüğü zararı kaydetmiştir. Bu, uluslararası faaliyetteki daha yüksek provizyonlarla birlikte, yıl için 5 milyar 
Rupilik toplam provizyon rakamıyla sonuçlandı. Bununla birlikte yurt içi toparlanma akışları 0,9 milyar Rupilik net kredi 
iptali ve takipteki kredilerde 1,5 milyar Rupilik azalışla güçlü seyretmeye devam etmektedir. Varlık kalitesi, Aralık 
2017'deki %8,2'den, son 15 yılın en düşük seviyesi olan Aralık 2018'deki %7'ye yükselerek iyileşme gösterdi. Teminat 
(Karşılama) Oranı, önceki yılsonu seviyelerine göre hafif bir düşüş gösterse de %89,1 seviyesinde güçlü kaldı. 
 

Karşılıklardaki Hareket 
 

 
 
 
 
 
 
Vergi sonrası kâr 
 
Devreden tahsis edilmemiş kar 
Muhasebe politikalarında yapılan geçmişe dönük değişikliğin etkisi 
- Sabit varlıkların yeniden değerleme açığı – vergiler düşüldükten sonra 
- IFRS 9'un uygulanmaya başlamasının etkisi – vergiler düşüldükten sonra 
Devreden tahsis edilmemiş kar – düzeltilmiş 
 
Banka özkaynak hissedarlarına dağıtılabilir kar 
Banka şubesinin satışında gerçekleşen kur farkı 
-Belirlenmiş tazminat yükümlülüklerindeki yeniden ölçüm kayıpları - net 
Aktiflerin yeniden değerleme fazlasından devredilen - vergiler düşüldükten sonra 
 
Tahsis edilebilir kar 
 
Tahsisler: 
Zorunlu yedeklere devredilen 
İştirakler zorunlu fonundan devralınan 
Nakit temettü – Nihai 
1'inci ara dönem nakit temettüsü 
2'nci ara dönem nakit temettüsü 
3'ncü ara dönem nakit temettüsü 
Toplam tahsisler 
Gelecek döneme devredilen tahsis edilmemiş kar 
 
Hisse başına kazanç (Rupi) 
 

 
 

2018  2017 
Milyon Rupi 

 (Yeniden İfade Edilmiş) 
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Sermaye Oranları 
 
Güçlü varlık büyümesine rağmen, 31 Aralık 2017'de %16 olan konsolide Sermaye Yeterlilik Oranı (CAR) iyileşme 
kaydederek 2018 yılsonu itibarıyla %16,2’ye yükseldi. 1. Katman CAR ise yine %12’de kaldı. Bu, Risk Ağırlıklı Varlıkların 
süregelen bir optimizasyonunun yanı sıra muhafazakar bir temettü politikası ile de desteklenmiştir. Her iki oran da 
düzenleyici gereksinimlerinin epeyce üzerindedir. 
 

Faaliyetlerdeki Gelişmeler 
 
Şube Bankacılığı, Bankanın büyüme motoru olmaya devam ediyor, düşük maliyetli mevduat artışının yanı sıra yeni 
müşterilerin kazanılması belirleyici oldu. HBL yaklaşık %14'lük pazar payı ile liderlik konumunu muhafaza etmeye devam 
etmektedir. HBL, şube ağı vasıtasıyla bu yıl yaklaşık toplam 1 milyon yeni müşteri kazandı ve toplam şube müşterisi 
tabanını 11 milyonun üzerine çıkardı. 
 
Küçük mevduat sahiplere yönelik bir hesap açma kolaylığı sunan HBL Asaan Hesabı, Bankacılık hizmetlerinden 
yararlanmayan nüfusa erişilmesini sağlayan önemli bir üründür. Bu hizmetin devreye sokulmasını izleyen dönemde 
hesap ve hacim anlamında HBL piyasa liderliğini ele geçirdi ve bu piyasada %25’lik bir paya sahip oldu. 2018 yılında, 
HBL bu kategoride 187.000 yeni müşteri edindi. Banka şu anda toplam mevduat bakiyesi 10 milyar Rupiyi aşan 720.000 
adet Asaan hesabına sahiptir. 
 
HBL, Nisa portföyünü (Bankanın Kadın Piyasaları programı), Banka'nın finansal erişim hedeflerini daha da ileriye 
taşımak için HBL Asaan Hesabı ürünü ile ortak kampanyalar vasıtasıyla derinleştirmiştir. Programa, daha çekici hale 
gelmesi amacıyla bazı faydalar ilave edilmiştir. Nisa programı ayrıca, sosyal yardımın artmasına yardımcı olmak için 
atölye çalışmaları, eğitime yönelik oturumlar ve ağ kurma fırsatları da dahil olmak üzere finansal olmayan hizmetleri de 
destekliyor. Banka, 2018 yılında, toplam portföyü 34,2 milyar Rupilik mevduata sahip 430.000 adet hesabın üzerine 
taşıyan 112.000 yeni Nisa hesabını bünyesine katmıştır. HBL günümüzde 3 milyon kadın müşterisine gururla hizmet 
vermektedir. 
 
Rakiplerin kazanımlarına rağmen HBL, %35'in üzerindeki payıyla Bankasüranstaki pazar lideri konumunu korumuştur. 
Bu ürünün İslami modeli olan Banka-Takaful, toplam satışların üçte birini aşan büyüklüğüyle giderek artan bir kabul 
görüyor. Banka, yıl içinde Tele satışla satışını yaptığı ve EFU Life'ın HBL aracılığıyla sunduğu ilk ürün olan küçük tutarlı 
poliçe HBL Sahara'yı piyasaya sundu. Güçlendirilmiş bir geri arama kontrol mekanizması da uygulamaya kondu ve 
uyumu güçlendirmek amacıyla satış senaryoları ve ürün pazarlama materyalleri revize edildi. 
 
Ticari bankacılık piyasasının yaklaşık olarak %25’ini elinde bulunduran HBL, tarımcılığa finansman sağlayan en büyük 
özel sektör bankasıdır. Kırsal Bankacılık iş kolu bu yıl, mobil ve kule tabanlı verilerle çiftlik görüntülerini yakalayan bir 
mobil uygulama da dahil olmak üzere pek çok yenilikçi ürünü hayata geçirdi. Bu araç, çiftlik görüntüleri, çiftçi resimleri ve 
bir tarih ve zaman damgasıyla birlikte çiftliğin coğrafi olarak etiketlemesi dahil olmak üzere çiftliğin önemli veri noktalarını 
temin etmektedir. HBL kısa bir süre önce, sistemini Pencap Arazi Kayıt Kurumu ile birleştiren ve çiftçilerin tarımsal arazi 
kayıtlarının ve tapularının çevrim içi çıkarılmasına imkan sağlayan sektördeki ilk banka oldu. Bu, kritik belgelerin 
doğruluğunu ve mevcudiyetini garanti altına alarak mülkiyet doğrulamasına olanak sağlayacaktır. 
 
HBL, müşteri odaklı hedefleri doğrultusunda, bilimsel tarım ve iyi çiftlik yönetimi üzerine bir dizi değerli tartışmanın 
yapıldığı ve bunun yanında çiftçilerin tarımsal finans ürünleri hakkında bilgi sahibi oldukları köy/kasaba meclislerinin 
yapılandırılmış bir programı olan Kisaan ki Awaaz'ı (Çiftçinin Sesi) başlattı. HBL, Pakistan’ın iktisadi kalkınmasında kritik 
bir role sahip olan kırsal kesim nüfusuna finansal hizmetleri götürmeye kararlıdır. Bankacılar Pakistan Enstitüsü HBL'yi 
üst üste üçüncü yıl Pakistan Bankacılık Ödülleri En İyi Tarım Bankası ödülüyle taltif etti. HBL, verilmeye başladığı 
tarihten bu yana bu ödülü kazanan tek bankadır. 
 
HBL, potansiyel müşterileri için olduğu kadar mevcut müşterileri için de tutarlı bir kalite deneyimi yaratmayı 
hedeflemektedir. Hizmet Kalitesi, Banka için stratejik bir önceliktir ve müşterilerimize sunulan anahtar bir ürün olarak 
görülmektedir. Genel hizmet kültürünü geliştirmek için, 2018'de bir Kalite Konseyi kuruldu. Kurumun stratejik hedeflerine 
katkılarını anlamak için personel tarafından sunulan hizmet, ödül ve takdir programlarının yanı sıra HBL Cares (HBL 
Önemser) çatısı altına alınmıştır. İç hizmet kriterlerini müşteri geri bildirimleriyle uyumlu hale getirmek için, bağımsız 
müşteri anketlerinin yanı sıra dahili mystery shopping (belirlenmiş senaryolar ile mağazaların müşteriymiş gibi ziyaret 
edilerek sergilenen tutumun raporlanması) ile izleme ve ölçüm etrafındaki yönetim güçlendirildi. Bu, tutum ve ürün 
açıklamalarında, şubelerin bakımında ve Genel Önemli Memnuniyette somut iyileşmelere yol açtı. Organizasyon 
genelinde müşteri şikayetlerinin görünürlüğüne ve hızlı şikayet çözümüne odaklanma, Sorun Çözme Memnuniyeti 
puanlarını da iyileştirdi. 
 
Tutum Değerlendirme Çerçevesi (CAF) komitesi, SBP'nin talimatlarına uygun olarak Müşterilere Adil Muameleyi 
iyileştirmek için çeşitli çapraz fonksiyonel girişimler üzerinde çalıştı. Banka'nın CAF reytingi 2017'de 1,74 iken 2018'de 
bu rakamı 1,81'e yükseltmeyi başardılar. 2018 yılında, Banka tarafından doğrudan 70.140 şikayet alınmıştır. Ortalama 
olarak şikayetlerin çözüme kavuşturulması 4,67 gün almaktadır. 
 
İnsanların finansal beklentilerini karşılamalarına yardımcı olan, HBL Tüketici Bankacılığı faaliyetleri istikrarlı büyümesini 
sürdürüyor. Söz konusu bu portföy özellikle bireysel ve taşıt kredilerinin büyük katkısıyla 2018 yılında %15 oranında 
büyüyerek 50 milyar Rupi sınırını geçti. Genel varlık kalitesi, birkaç yıl aralıksız süren büyümenin sonrasına rastlamasına 
rağmen, son derece düşük kayıp oranlarıyla iyi bir şekilde yönetilmeye devam ediyor. 
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HBL'in amiral gemisi Platinum Card, müşterilerine yönelik geniş kapsamlı özellikleri ve indirimlerinin yanı sıra dünya 
çapında kabul görmesiyle, pazardaki en beğenilen ve aranan kartlardan biri olmaya devam ediyor. Bu yıl, premium kart 
paketi, kart sahiplerinin harcamaları karşılığında uçuş millerini biriktirmelerini sağlayan HBL-Qatar Airways Ortak 
Markasının lansmanı ile genişledi. 2018 yılında, HBL’in kredi kartı harcama rakamı %34 oranına artarak 46 milyar 
Rupiye yükseldi ve VISA, Bankamızın kredi kartını ödeme hacimlerine ve harcamalarına göre Pakistan’ın 1 numaralı 
Kredi Kartı olarak belirledi. HBL dolaşımdaki 5,1 milyon kartı ile banka kartlarında açık ara pazar lideri olmaya devam etti 
ve kitlesel varlıklı müşteri segmenti için hedeflediği bir Gold banka kartı ürününü piyasaya sürdü. Banka kartı 
kullanımı %42 oranında büyüyerek 33 milyar Rupiye ulaştı. Banka, Merchant Acquiring (kredi kartı işleme) faaliyetinde 
105 milyar Rupilik bir hacmi işleyen 21.000' den fazla POS terminali ile açık pazar liderliğine sahiptir. 
 
İslami Bankacılık faaliyeti, İslami Konut Finansmanı, Tijarah (Stok Finansmanı), SBP'nin İhracata Yönelik Projelere 
Yönelik Geleneksel Uzun Vadeli Kredisinin İslami bir versiyonu ve İslami Traktör Finansmanından oluşan çeşitli yeni 
ürünleri piyasaya sürerken kredilerini ve mevduatlarını %20'nin üzerinde büyüttü. İç Denetim fonksiyonu içerisinde, 
yeterince eğitilmiş ve vasıflı personelden oluşan özel bir İç Şeriat Denetim birimi kurulmuştur. HBL Islami Bankacılık, yıl 
boyunca Pakistan CFA birliği tarafından verilen ve gıpta ile bakılan 2017 yılının en iyi İslami Vitrini ödülünü kazandı. 
 
HBL'in Kurumsal Bankacılık faaliyeti, kredi hesabını %38 oranında büyüterek ve yeni pazar segmentleri geliştirmeye 
odaklı 30 yeni ilişki elde ederek olağanüstü bir performans gösterdi. Genel müşteri ilişkisi performansın kilit etkeni haline 
geldi ve HBL'in güçlü ürün grubunun çapraz satışının üzerinde duruldu. Ticarete yönelik yenilenmiş odaklanma ile 
hacimlerde %46'lık bir büyüme elde edildi. 
 
Yatırım Bankacılığındaki Liderlik güçlendirildi ve çok sayıda önemli işlem gerçekleştirildi. Bunlar arasında 330 MW'lık bir 
yerli kömür bazlı elektrik santrali, bir elektrik şirketine yönelik 190 milyon ABD doları tutarında bir döviz bazında 
finansman kredisi ve bir çelik üreticisi için özel olarak tasarlanmış kendi türünün ilk örneği olan bir Sukuk ihracı vardı. 
Banka, Yatırım Bankacılığında gösterdiği maharete yönelik olarak yerel ve uluslararası mercilerden çeşitli ödüller almıştır. 
Bunların en önemlilerinden bazıları şunlardır: Pakistan'daki En İyi Yatırım Bankası - International Banker, FinanceAsia, 
AsiaMoney ve Pakistan Bankacılık Ödülleri, Güneydoğu Asya'daki Belt and Road Girişimlerine yönelik Yılın Bölgesel 
Bankası - FinanceAsia ve Güney Asya Bölgesindeki En İyi Altyapı / Proje Finansmanı Bankası - AsiaMoney. 
 
HBL, sahip olduğu HBL At Work (HAW) girişimi vasıtasıyla nakit yönetiminde %37'lik, çalışan bankacılığında%55'lik 
pazar payıyla İşlem ve Çalışan Bankacılığı alanını yönetmeye devam ediyor. Bu girişimlerdeki toplam hacim, 2.000'in 
üzerinde işlem talimatıyla birlikte 3,1 trilyon Rupinin üzerine çıktı. HBL şu anda yaklaşık 1 milyon çalışanın yaklaşık 200 
milyar Rupi tutarındaki maaş ödemelerini yapıyor. 2018 yılında, bir İslami HAW ürününün piyasaya sürülmesiyle birlikte 
söz konusu ürün orta ölçekli ve ticari müşterilere sunuldu. 
 
HBL - SEMS (Sosyal ve Çevre Sistemleri), Yeşil Bankacılık İlkelerinin (GBG) geliştirilmesine destek vermek için SBP ile 
birlikte çalışmaya devam etti. GBG'yi kolaylaştırma gereksinimleri doğrultusunda, bir Güneş Ürün Geliştirme eğitim kursu 
yürütülmüştür. Bir Çevre Komitesi kurulmuştur ve çeşitli Kendi Etkini Azalt girişimleri başlamak üzeredir. ESG özen 
süreci, HBL'in finansmanının SEMS ekibi tarafından irdelenen çevresel etkisi halihazırda tüm kurumsal bankacılık kredi 
onaylarına dahil edilmiştir. 2018 yılında bu disiplin diğer borç verme faaliyetlerine de yayılmıştır. 
 
HBL Hazinesi, üst üste dördüncü yıl ilk sıradaki Piyasa Yapıcı statüsünü koruyarak, yurt içi sabit gelirli araçlar 
piyasasındaki konumunu güçlendirdi. Banka, müşterileri mevcut ve beklenen makroekonomik gelişmeler ve işletme ve 
sanayi üzerindeki etkileri hakkında güncel tutmak için yıl boyunca Karaçi, Lahor ve İslamabad'da yüksek profilli 
seminerlere ev sahipliği yaptı. Üç etkinliğin tümüne de liderler ve yöneticiler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlardan ve 
kamu sektöründen temsilciler katıldı. İslami Bankacılık Hazinesi OPICS + sistemini yıl boyunca başarıyla uyguladı ve 
İslami Bankacılık bilançosu risk yönetiminin en son teknoloji ürünü bir platform üzerinden gerçekleştirilmesini sağladı. 
 
Banka, 2018 yılında dijitalleşme hareketini hızlandırdı ve proaktif olarak anahtar iç ve dış paydaşlarla işletmeler arasında 
dijitalleşme ve inovasyon konusundaki görüşmelere katıldı. 2018 yılında hem Mobil hem de İnternet Bankacılığı 
platformları çok daha üstün bir kullanıcı deneyimi ve arayüzü ile yenilenip yeniden başlatıldığından, aynı zamanda 
müşterinin dijital deneyimini geliştirmeye yönelik yolculuğumuzda ileriye atılan bir adım oldu. Yeni sürümler daha 
önceleri yalnızca şube ziyaretiyle yararlanılabilen önemli hizmetleri olanaklı kıldı. Bunlar şimdi de önemli uluslararası 
lokasyonlarda başlatılmaktadır. Bu uygulamaların talep ettiği katı çalışma süresi gereksinimlerini karşılamak için Mobil, 
İnternet ve Konnect uygulamalarının çalıştığı teknoloji altyapısında yedeklilik tesis edildi. 
 
Banka ayrıca, Mobil Uygulamayı kullanan Bireysel Krediler sunarak varlık tarafındaki fırsatlardan yararlanan pazardaki 
ilk banka oldu. Onay süresi, onaylanan kredilerin doğrudan müşterinin hesabına yatırılıyor olmasıyla birlikte saatlere 
düşürülmüştür. Bu devrim niteliğindeki hizmet, hızlı geri dönüş ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak için daha 
kişiselleştirilmiş bir teklifle müşterilerimiz açısından önemli bir kolaylık yarattı. Şu ana kadar 1 milyar Rupiyi aşan bir tutar 
bu ürün geliştirmesi üzerinden kullandırılmıştır. 
Uçtan uca Dijital müşteri kazanımı ve servis modeline sahip Konnect Temmuz ayında piyasaya sürüldü ve yılsonunda 
Bankaya 1,4 milyon Yeni müşteri kazandırdı; Konnect hesap sahiplerinin %25'i kadındır. Sürtünmesiz bir müşteri 
yolculuğunun temel dijital prensiplerinden ve yüksek dereceli kişiselleştirmesinden istifade eden bu mobil platform çevik 
bir metodoloji kullanarak ve 40.000 acente lokasyonundan oluşan bir ağdan yararlanarak inşa edilmiştir. Konnect, 
yüksek uyum standartlarına bağlı kalırken, biyometrik kimlik doğrulama tabanlı anlık hesap açma da dahil olmak üzere 
müşterilere yönelik bir dizi hizmet sunmaktadır. API'ler aracılığıyla açık / işbirliğine dayalı bir bankacılık denemesi iki e-
ticaret satıcısına yönelik entegrasyonlarla başarılı bir şekilde konuşlandırıldı. Bunun 2019 yılında ivme kazanması 
bekleniyor. 
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HBL, verileri değerli bir kurumsal varlık ve dijital iş modelinin kritik bir etmeni olarak kabul eder. 2018, bir Veri Yönetim 
Konseyi rehberliğinde resmi bir veri yönetimi programının başlatılmasını içeren kapsamlı bir veri stratejisinin ortaya 
çıkmasına şahitlik etti. Merkezi bir gelişmiş analiz ekibi de oluşturuldu ve bu ekip yapay zeka / makine öğrenme teknikleri 
konusunda kapsamlı bir eğitim aldı. HBL'in yüksek derecede kişiselleştirilmiş müşteri teklifleri sunmasına yardımcı 
olacak ilk analitik projeleri halihazırda yapım aşamasındadır. 
 
Banka 2018 yılında konsolide etmeye devam ettiği küresel ayak izine ilişkin bir stratejik gözden geçirmeyi tamamlarken 
Paris şubesini kapatıp Seyşeller'deki faaliyetinin tasfiyesine düzenli bir şekilde devam etti. 2017 yılının sonlarında ve 
2018'in başlarında gerçekleşen hızlı dolardan kaçma ve risk azaltma sonrasındaki karmaşada, bu yıl, faaliyete / 
Pakistan'la bağlantılı ticari koridora odaklanmış genel ağa yönelik yeni bir stratejiye sahip uluslararası ağın yeniden 
yapılanma yılı olmuştur. CPEC'le ilgili finansmanın Pakistan'daki en büyük uygulayıcısı olarak, Pakistan-Çin iş akışlarına 
özel önem verilmektedir. 2018 yılında karşılaşılan USD takas zorlukları, ödeme izleme ve muhabir sorgu yönetimine 
yönelik geliştirilmiş kontroller ve kaynaklar ile birlikte yeni düzenlemeler vasıtasıyla ele alınmaktadır. Ülkeler uyum 
sistemlerini, süreçlerini ve yönetimlerini iyileştirme konusunda önemli ilerlemeler kaydetmeye devam etmektedir. 
Yerlileştirme yeni bir odak alanıdır ve HBL faaliyet gösterdiği çeşitli yerlerdeki kalifiye yerel yetenekleri bünyesine 
katmaya çalışacaktır. 
 
Yıl içerisinde HBL’nin Urumçi Şubesi’ne Çin Bankacılık ve Teftiş Kurulu Komisyonu (CBIRC) tarafından RMB lisansı 
verildi ve 2019 yılı ilk çeyreğinin sonlarında RMB faaliyetine başlanması hedeflenmektedir. Bu, HBL'i kapıdan kapıya 
RMB aracılığı sunacak şekilde benzersiz bir şekilde konumlandıracaktır. Yıl boyunca, HBL Pekin Temsilciliği'ni bir şube 
statüsüne yükseltmek için SBP'den prensip onayı alındı ve Çin'de resmi onayların alınması için çalışmalar devam ediyor. 
 
HBL'in bağlı ortaklığı olan First MicroFinance Bank (FMFB), müşterileri için fırsatlar ve istikrar sağlamak ve yaşam 
kalitelerini yükseltmelerine yardımcı olmak suretiyle finansal yayılma hedefini kovalarken güçlü büyümesini sürdürdü. 
FMFB'nin toplam kredi portföyü %64 oranında artarak 23,9 milyar Rupiye ulaştı. Bu yaklaşık 420.000 kredi kullanıcısını 
kapsamakta olup bunların %36'sını kadınlar oluşturmaktadır. Finansal okuryazarlık, sosyal medyaya yerleştirilen ve 
müşterileri eğitmek için şubeler tarafından kullanılan benzersiz bilgi içerikli ticari reklamlarla tüm kanallardaki tüm 
iletişimde önceliğini korudu. FMFB 2018'de, çeşitli müşteri tabanlarına yönelik temas noktalarını daha da artırmak 
amacıyla ticari dijital erişim kanallarını hayata geçirdi. Seçenekler artık bir Mobil Uygulamayı, IVR Bankacılığını, SMS 
Bankacılığını ve 7/24 çağrı merkezi aracılığıyla aktif destekli uzak bölgelerdeki müşterilere yönelik USSD Bankacılığını 
içermektedir. Özel banka kartları aracılığıyla FMFB müşterileri artık Bankanın kendi 76 ATM'sinin yanı sıra, Pakistan'daki 
herhangi bir ATM'den kendi hesaplarına erişebilirler. FMFB Uyumluluk odaklı olmaya devam etmektedir ve tüm personeli 
için bir Uyumluluk Sertifika programı başlatmıştır. 
 
FMFB 2018 yılında Banka politikaları ve prosedürlerinin uluslararası bir derecelendirme kuruluşu olan Microfinanza 
Rating SRL tarafından yapılan bağımsız bir değerlendirmesi sonrasında SMART Campaign'den Tüketici Koruma 
Sertifikası almaya hak kazandı. Bu kurum ayrıca FMFB'ye, Bankanın şeffaflık konusundaki kararlılığının bir yansıması 
olarak "Altın Fiyatlandırma Bilgilendirme Ödülü"nü layık görmüştür. Bu sertifikalar, Banka'nın küresel olarak kabul 
görmüş tüketici koruma ilkelerine bağlı kalarak, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyetini ileriye taşıma taahhüdünü 
göstermektedir. 
 
2018'e konu olan esas girişim, Bankanın faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda riskleri ele almaya yönelik olarak yeterli 
kontroller ve risk azaltıcı önlemlere sahip olması amacını merkez alan ve HBL'in birkaç yıla yayılan bir değişim girişimi 
olan İşletme Dönüşümü programıydı. Bu program, değişimin sürdürülebilir olmasını sağlamak için dört temel noktaya 
odaklanıyor: Yönetim, insanlar, süreçler ve teknoloji. Bu noktalar, HBL'in faaliyet ve destek fonksiyonlarının tümünün 
değişim gündemi ile uyumlu olması amacıyla tüm organizasyonu boyunca, uçtan uca ve baştan sona kapsar. 
 
Dönüşümün tüm organizasyon boyunca oturtulmasını ve Bankanın DNA'sının bir parçası olmasını garanti altına almaya 
yönelik sağlam bir yönetim çerçevesi oluşturmak için yeni ve geliştirilmiş kontrol standartları uygulanmıştır. Bankayı Kara 
Para Aklamaya (ML), Terörün Finansmanına (TF) ve Müşteriyi Tanımaya (KYC) ilişkin risklere karşı koruyabilecek güçlü 
bir kontrol çerçevesi oluşturmak için müşteriyi bünyeye alma, risk derecelendirme ve ilgili süreçler tamamen revizyondan 
geçirilmiştir. Sürekli ve tekrarlanan eğitim, gelişim ve iletişimle dönüşüm girişimleri takviye edilmiştir. Uyum ve AML 
teknoloji sistemleri; ML, TF ve KYC risklerinin yeterince tanımlanması, değerlendirilmesi, hafifletilmesi ve yönetilmesi 
amacıyla yaptırım izleme ve işlem takibine yönelik uluslararası en iyi uygulamalara uyum sağlayacak şekilde yükseltildi. 
 
Banka 2018 yılında müşterilerini dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı korumak için çeşitli girişimlerde bulundu. HBL, 
2.100'den fazla ATM'nin tamamını Skimming Koruma Çözümleri ve soyulmayı engelleyici cihazlar ile güvence altına 
alarak ülkedeki en büyük güvenli ağ haline geldi. Yurt içi EMV edinimi, HBL ATM'lerin yerel EMV ve Chip tabanlı 
işlemleri alma ve işlemelerini sağlayan Ödeme Kartı güvenlik düzenlemeleri doğrultusunda hayata geçirildi. Tüm yeni 
kart düzenleme işlemleri artık klonlama riskini büyük ölçüde azaltan EMV (Chip) tabanlıdır. Sahte uluslararası kullanıma 
karşı korumayı artırmak amacıyla Bankaca düzenlenen banka kartları, varsayılan olarak Pakistan dışında 
kullanılamayacak şekilde yapılandırılmıştır. Müşteriler kartlarını uluslararası POS ve ATM kullanımına açmak için 
Bankamızı aramalı ve kartlarını aktive etmelidirler. Benzer şekilde, tüm banka ve kredi kartı e-ticaret işlemlerinde 3D 
Secure uygulanmakta olup böylece sahte kullanım olasılığı da azalmaktadır. HBL artık Visa ve Mastercard'ın sahtekarlık 
izleme programlarına kayıtlıdır. Bu da Bankanın sahtekarlık işlemlerini tanımlamak ve bunları önlemek için uygun 
görülen kuralları ve limitleri tanımlamasını sağlamaktadır. 
 
HBL, güçlü marka değerini 2018 boyunca pekiştirmeye devam etmiştir. HBL, harici bağımsız bir kuruluş tarafından yıl 
boyunca yürütülen bir araştırmaya göre, finans sektörü içerisinde liderlik konumunu devam ettirmektedir ve marka değeri 
skoru en yakın rakibinin iki katından daha büyüktür. HBL'in pazarlama çalışmaları, Bankayı bir kez daha Pakistan'da 
Bankacılıkta Yılın Markası olarak derecelendiren Dünya Markaları Ödülleri tarafından takdir edilmiş oldu. 
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HBL Pakistan Süper Ligi (HBLPSL) ülkenin spor gündeminde önde gelen etkinlik olmaya devam etti ve uluslararası 
kriketi Pakistan'a geri getirme hedefini ilerletmeye devam ediyor. Bu turnuva, her yıl ülkenin gençlerine yeteneklerini 
sunma ve hayallerini ve tutkularını gerçekleştirme fırsatı sunulan bir platforma dönüştü, bu sayede yeni kriket yıldızları 
keşfedilebiliyor. HBL unvan sponsorluğunu yeniledi ve ülkenin simgesi olan spor etkinliği ile ilişkisini sürdürmekten 
mutluluk duyuyor. 

 
İnsan Kaynakları 
 
HBL, Bankayı pazardaki en üst düzey yetenekler için 'Tercih Edilen İşveren' haline getirmeyi hedeflemektedir. 
 
Banka'nın üst düzey pozisyonlardaki ekip gücünü arttırma ve HBL'in gelecekteki liderliğini geliştirme stratejisi 
doğrultusunda, Banka İcra ekibinin bir parçası olarak oldukça deneyimli profesyoneller görevlendirildi. Saha personeli ile 
etkileşimi kolaylaştırmak ve Bankanın stratejisini ve gelecek planlarını paylaşmak için ağ boyunca Başkan ve kıdemli 
ekip üyeleriyle etkileşimli ve genel katılımlı oturumlar düzenlenmiştir. 
 
Banka içinde kuruma bağlı bir işgücü yaratma ve geliştirme hedefi ile ilk kez bir bağlılık anketi uygulaması başlatıldı. 
HBL çalışanlarına geri bildirim sağlama fırsatı sağlayan bu uygulama personelin %82'si tarafından coşkuyla karşılandı. 
Banka içi etkileşime ilişkin olumlu olarak yansıyan %78'lik genel bağlılık düzeyi Mercer'in %74'lük genel ortalamasının 
üzerinde yer aldı. Geleceğe yönelik odaklanma, nihayetinde tüm ekiplerin organizasyon içinde daha yüksek 
performanslarına yol açacak olan ve aynı zamanda organizasyonda çalışmaya devam etmelerini sağlayacak kendi 
bağlılık planlarını geliştirmeleri ve uygulamalarıdır. 
 
Olağanüstü y kuşağının ilgisini çekmek için, Banka'nın çok rağbet gören Yönetici Yetiştirme programı olan 'The 
League'in bir parçası olarak 30 yüksek potansiyelli çalışan seçildi. Gelişimlerinin bir parçası olarak, seçilen kişilere kısa 
süreli uluslararası görevler verildi. Liderlik havuzunu Banka'nın Yetenek Yönetimi programının bir parçası olarak 
geliştirmek için, potansiyel çalışanların ilgisini çekmek ve onları kurumda tutmak üzere yapılandırılmış planlar geliştirildi. 
Şube ağında ön saflarda çalışacak yetenekleri oluşturmak için program tabanlı işe alım yoluyla 1.200'den fazla personel 
işe alındı. Ayrıca, Pakistan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü tarafından, Bankadaki çalışma deneyimi ile tamamlanacak 
staja imkan veren Uygulama Dışı Eğitim Organizasyonu (TOOP) olarak belirlenen Pakistan'daki iki bankadan biriyiz. 
 
Daima olduğu gibi, çalışan kapasitesinin teşkil edilmesi önemli bir odak alanı olmaya devam etti. Özellikle, bir uyum 
kültürü yaratmaya ve yönlendirmeye ve Banka'nın işletme dönüşüm girişimlerinin öğrenme ve eğitim unsurlarının 
sağlanmasına önem verilmiştir. Yıl boyunca toplam 750.000 iş saatinin üzerinde eğitimin gerçekleştirilmesiyle 
sonuçlanan ve geniş bir yelpazedeki çeşitli konuları kapsayan e-öğrenme programları da dahil olmak üzere belirli 
öğrenme girişimleri başlatılmıştır. Becerilerin sürekli geliştirilmesinin kritik olduğu hızla değişen bir teknoloji ortamında 
180'den fazla BT çalışanına yüksek kaliteli eğitim sağlandı. 1000'den fazla personel İslami Bankacılık eğitimi alırken, 
birçoğu SBP, IBA-CEIF ve ETICHA İslami Finans Enstitüsü tarafından verilen dış eğitim kurslarına da katıldı. 
 
HBL, farklı bir kültür yaratmaya ve küresel işgücünde sağlıklı bir cinsiyet karışımını teşvik etmeye büyük önem 
vermektedir. Kadınların liderliğini geliştirmek için 'HBL Elevate' ve 'HBL Beacon' gibi spesifik programlar başlatıldı. 
Kadınların Bankada temsilini arttırma hedeflerine doğru ilerlerken, yeni işe alımlarda en az %30 kadının işe alınmasına 
önem verildi. Banka BT biriminde tümü kadınlardan oluşan bir grup yeni BT mezununu işe aldı ve sekiz haftalık bir eğitim 
programından sonra Banka bünyesine katıldılar. Bu uyumlu çabalar, kadın çalışanların yüzdesinin 2017'deki %14,8'den 
2018 yılında %15,7'ye yükselmesine neden olmuştur. HBL'in bu alandaki çabalarının tanınıyor olması çok cesaret 
vericidir. Banka, IFC ve Pakistan İş Konseyinden 'Cinsiyet Dengesi için En İyi İşveren' ödülünü almıştır. 

 
Risk Yönetimi Çerçevesi 
 
HBL'in stratejik öncelikleri göz önünde bulundurulduğunda etkin risk yönetimi kesinlikle bir vazgeçilmezdir. Bu, Yönetim 
Kurulunun uluslararası en iyi uygulamalar, mevzuat gereklilikleri ve gelişen iş ihtiyaçlarına paralel olarak belirlediği 
Bankanın risk iştahında ifade edilir. 
 
Banka kendi risk mimarisi ve yönetim çerçevesini, Banka'nın risk profilini devamlı bir şekilde takip eden, değerlendiren 
ve yöneten Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi aracılığıyla sürekli olarak değerlendirmektedir. Üst yönetim 
seviyesindeki çeşitli risk komiteleri hem gözetim hem de yürütmeden sorumludur. Risk yönetimi faaliyetleri ise çok 
katmanlı yönetim denetimi ve açıkça belirtilen politikalar ve prosedürler aracılığıyla farklı düzeylere delege edilir. 
 
Banka, Yatırım portföyünün izlenmesini daha da güçlendirmek amacıyla, Riske Maruz Değer (VaR) bazlı limitler 
uygulamıştır; Bu, Basel İç Modeller Yaklaşımı'nın (IMA) benimsenmesine yönelik önemli bir kilometre taşıdır. 
 
Operasyonel Risk Yönetimi uygulamalarını sistematik ve tutarlı bir şekilde yürütmek için politikalar, prosedürler ve 
sistemler mevcuttur. Operasyonel riskin olasılığını ve şiddetini ölçmek için Risk Kontrolü Öz Değerlendirmesi (RCSA), 
Önemli Risk Göstergeleri ve Faaliyet Zararı Veri Yönetimi gibi önemli araçlar kullanılır. Operasyonel Risk Profili ve 
Sahtekarlık Risk Değerlendirmesi üst yönetim ve Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi ile düzenli olarak 
paylaşılmaktadır. Banka, farklı faaliyet zararı senaryolarının etkisini proaktif olarak değerlendirmek için stres testi ve 
senaryo analizi kullanmaktadır. 
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Uyum riski yönetimi, HBL'in 2018'e yönelik gündeminde önlerde yer almaya devam etmiştir. Bu yıl boyunca, bu kritik 
alanın yönetimini ve gözetimini iyileştirmek için özel bir Yönetim Kurulu Uyum ve Davranış Komitesi oluşturuldu. 
 
HBL, Banka'nın dönüşüm programının bir parçası olarak, FATF, Basel ve Wolfsberg yönergelerini içeren gerçek zamanlı 
bir müşteri riski derecelendirme metodolojisini tamamlarken kendi Yaptırım görüntüleme ve işlem izleme sistemlerini 
yükseltmiştir. Personel sayısı ikiye katlanmış ve Ticarete Dayalı Para Aklama, uyum eğitimi ve proje yönetimi gibi yeni 
alanlarda konuya vakıf uzmanlar görevlendirilmiştir. HBL, kendi Uyum riskini daha iyi bir şekilde boyutlandırmak ve 
azaltmak için yerel ve uluslararası en iyi uygulamalara dayalı bütüncül bir Mali Suç Riski Değerlendirmesi geliştirmiştir. 
 
Uyum eğitimine verilen önem, hem e-öğrenme hem de sınıf eğitimi için geliştirilmiş programların kullanıma başlanmasını 
sağlamıştır. Eğitimin uygun bir şekilde verilmesini sağlamak ve azami erişime ve bilginin elde tutulmasına olanak 
sağlamak için İngilizceye ek olarak Urduca bir e-Öğrenim modülü paketi geliştirilmiştir. 
 
Tüketiciler, işlerinin yanı sıra yaşam tarzı ihtiyaçlarına yönelik olarak mobil ve dijital teknolojileri artan bir şekilde 
benimsedikçe ve bunlara bağlandıkça, Bilgi Güvenliği kritik bir iş fonksiyonu ve yönetimin temel bir bileşeni haline 
gelmiştir. HBL, müşterilerini ve onların bilgilerini korumaya kararlıdır ve bu konuda sektör trendlerinin önünde yer almaya 
yönelik çabalarını arttırmıştır. HBL gelişen tehditlere karşı koymak için etkili, önleyici ve algılayıcı bilgi güvenliği önlemleri 
kullanarak siber savunmasını güçlendirmeye devam ediyor. HBL 2018 yılında Ödeme Kartı endüstrisine yönelik fiili 
güvenlik standardı olan PCI DSS sertifikasını başarıyla muhafaza etti ve ülkede bu kilometre taşına ulaşmış tek banka 
olmaya devam etti. HBL ayrıca yıl içinde ISO 27001 uluslararası bilgi güvenliği ile ilgili sertifikasını da aldı. Bu önlemler, 
HBL'in müşterilerine yenilikçi dijital çözümler sunarken diğer taraftan onlara koruma, güven ve güvenlik sağlamasına 
imkan tanır. Ayrıca İngiltere ve Avrupa operasyonlarımıza, AB’nin yeni GDPR (Genel Veri Koruma Mevzuatı) 
düzenlemelerine uyum için belirlediği son tarih olan Eylül 2018'e riayet edebilmeleri için destek sağlandı. 
 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) 
 
Kazandıklarını topluma geri vermek HBL'in temel değerlerinden biridir ve Banka sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak 
görevini yerine getirmeye devam etmektedir. Hizmet verdiği toplumlara yönelik sürdürülebilir ekonomik ve sosyal 
kalkınmayı teşvik etmek için Banka vergi sonrası yıllık kârının %1'ini, 2009 yılında kurulan ve yoksul kesimin gelişmesini 
teşvik etmek, refahını artırmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla kurulan HBL Vakfı'na aktarmaktadır. Banka 
2018 yılında HBL Vakfına ve doğrudan ihtiyaç sahiplerine 128 milyon Rupi bağışta bulunmuştur. 
 
2018 yılında öncelikli olarak sağlık ve eğitime odaklanılarak Pakistan'daki çeşitli kuruluşlara önemli finansal destek 
sağlandı. İndus Hastanesi'nden 29 doktor, halka ücretsiz olarak sağlık hizmeti verecek olan Acil Tıp Eğitim 
Programından faydalandı. Balochistan ve Gilgit Baltistan'daki Marie Adelaide Cüzzam Merkezi işbirliğiyle toplamda 
15.000'den fazla kişinin faydalandığı 12 ücretsiz göz cerrahisi kampı kuruldu. HBL ayrıca, sonuçta toplumun daha az 
ayrıcalıklı kesimlerine fayda sağlayacak olan Kanser Bakım Hastanesi ve Araştırma Merkezi, Cinnah Lisansüstü Tıp 
Merkezi, Lady Dufferin Hastanesi ve Ağa Han Sağlık Servisi ile ortaklık yaptı. 
 
HBL, eğitimin Pakistan halkının ekonomik kalkınması için itici güç olduğuna kesinlikle inanıyor. Mesleki eğitim, 
geleneksel eğitim ve beceri geliştirme, Helping Hands Welfare Association, Network of Organizations Working for 
People with Disabilities (NOWPDP) ve diğerleri ile işbirliği yapılarak gerçekleştirildi. Baltistan'daki Skardu'da bir gençlik 
meslek eğitim merkezi ve Balochistan'daki ve Sindh içindeki yüksek eğitim kurumları dahil olmak üzere ülke genelinde 
kurumlara katkı sağlandı. HBL'in desteği, Pakistan Vatandaş Arşivi'nin, Lahor'un ayrıcalıklı olmayan bir bölgesinde 
etkileşimli bir müze kurmasını da kolaylaştırdı. 
 
Kurumsal gönüllülük, Banka için önemli bir stratejik gündemdir ve 2018'de 500'den fazla çalışan, zamanını ve 
kaynaklarını sosyal ve ulusal amaçlara adamıştır. HBL, I AM KARACHI (BEN KARAÇİYİM) ile işbirliği yaparak, halkın 
kentin mirası ve tarihi mekanlarına ilgisini yeniden artırmayı amaçlayan Heritage Walk'a (Miras Yürüyüşü) iştirak etti. 
Çalışanlar Indus Hastanesi ile işbirliği yaparak bir Kan Bağışı Kampanyası başlattı ve özel çocuklar için bir Ramazan 
Partisi düzenledi. 
 
HBL, World Wildlife Fund (Dünya Yaban Hayatı Fonu) ile işbirliği yaparak bu yılın teması / sloganı olan 
#BeatPlasticPollution (#PlastikKirliliğiniYen) ile Dünya Çevre Gününü kutladı. Çalışanlar için etkileşimli bir farkındalık 
toplantısı düzenlendi ve neticesinde, Karaçi çalışanları 'Plaj Temizliği' Etkinliğine katıldı. Bankanın BT İnovasyon 
Merkezi'ndeki 150 çalışanı, ağaç dikme ve çevreye katkıda bulunma ihtiyacı için güçlü bir mesaj göndererek tesis 
çevresinde bir dikim kampanyası düzenledi. 
 
HBL Vakfı ve diğerlerine yapılan bağışlar, mali tablolardaki 28.4 nolu maddede açıklanmıştır.  

 
Kredi Derecelendirmeleri 
 
Bankanın kredi derecelendirmeleri Haziran 2018 tarihinde JCR-VIS tarafından uzun dönem için AAA ve A-1+ olarak 
yeniden teyit edilmiştir. JCR-VIS ayrıca yıl sonunda HBL’in Görünüm reytinglerini İstikrarlı'ya ve sermaye benzeri borç 
reytingini AAA’ya çevirdi. Derecelendirme kuruluşu bunu yapmakla HBL'in genel olarak kurumsal yönetim 
çerçevesindeki ve özel olarak uyum konusundaki gelişmesini belirtti. Sistemik öneme sahip Pakistan'ın en büyük ticari 
bankası olarak güçlü bir imtiyaza ve çeşitlendirilmiş operasyonlara sahip olan Bankanın konumunu yansıtmış oldu. 
Moody aynı zamanda yerel para birimi mevduat derecelendirmesini ve taban kredi değerlendirmesini sırasıyla B3 ve 
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Caa1 olarak yeniden teyit etti. Moody's'in B3 Negatif olarak derecelendirdiği ülke puanına dayanarak, Banka'nın yabancı 
para reytingi genel reytinglerde Negatif Görünümlü Caa1 olarak değerlendirildi. 

 
Geleceğe Bakış 
 
Pakistan'ın makroekonomisini olumsuz yönde etkileyen rüzgarlar yoğunlaştı. Ülkenin bir süredir bastırılmakta olan ikiz 
açıklarla olan tarihsel sorunu, %12'nin üzerinde gerçekleşen bir kombine açıkla yeniden su yüzüne çıktı. Çekirdek 
enflasyon yükselmeye devam ediyor ve talepteki bir miktar düşüşe rağmen, döviz kuru hareketlerinin ve yükselen 
elektrik ve gaz fiyatlarının zincirleme etkileriyle daha da artması bekleniyor. Sınai üretimi canlandırmaya ve rupinin 
devalüasyonuna rağmen anlamlı performans gösteremeyen ihracatı teşvik etmeye acilen ihtiyaç var. Mali tarafta, sarmal 
borç servisi maliyetlerine yol açan artan oranlı ortamla, vergi tabanının anlamlı bir şekilde genişletilmesiyle gelir 
artışlarının sağlanması zorunlu olmaya devam etmektedir. CPEC'in ilk aşamasında yapılan altyapı kazanımlarının şimdi 
II. Aşamadaki ihracat merkezli endüstriyel genişleme ile güçlendirilmesine gerek duyulmaktadır. 
Dost ülkelerden sağlanan destek geçici olarak ödemeler dengesi krizini önledi. Bununla birlikte, 2019'da yapılacak geri 
ödemeler göz önüne alındığında IMF yardımı gerekecektir ve artık bir programın imzalanması çok olası görünmektedir. 
Diğer taraftan, bu, Hükümetin enerji fiyatları, istikrarsız kamu sektörü işletmeleri ve borç çevrimi konusunda sert adımlar 
atmasını ve kapsamlı vergi reformu uygulamasını gerektirecektir. 
 
Zorlu bir yılın ardından, HBL'in 2019'da daha iyi bir performans göstermesi bekleniyor. Bankanın işletme dönüşümünün 
harici maliyetlerinin ve New York ile ilgili iyileştirme giderlerinin zirve yapması gibi 2018 yılında karşılaşılan istisnai 
maliyet baskılarından bazıları hem yerel hem de uluslararası iş kollarında azalacaktır. Banka'nın kendi dönüşüm 
programına yaptığı yatırım, beklendiği gibi, artık Banka için rekabet avantajı yaratmakta ve yerel ve uluslararası ortaklar 
ve paydaşlar tarafından tanınmaktadır. 
 
HBL, Bankacılık Lisansına sahip bir Teknoloji Şirketi olarak, 2019'da yenilikçi ürün ve kanallar aracılığıyla müşteri 
deneyimini dönüştürerek dijital yolculuğunu hızlandıracak. Mobile First (Önce Mobil) stratejisi, tercih ettikleri Yaşam Tarzı 
Uygulamasını (Lifesytle App) oluşturmaları için yeni ürün ve özellik teklifleriyle müşterilerimizi memnun etmeye devam 
etmemizi sağlayacaktır. Daha kat edilecek çok yolun olduğu hizmet kalitesi, öngörülebilir gelecek için bir öncelik olarak 
kalacaktır. Banka'nın işletme dönüşüm programı kapsamında edinilen kazanımları, operasyonların tüm unsurlarında 
dünya standartlarına ulaşılması ve sürdürülmesi için daha ileri derecede kullanılacaktır. Banka, herkese yönelik finansal 
yayılımın sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi hedeflerine tam olarak bağlıdır. Büyüyen bilançosu, artan sermaye 
gücü ve tüm kanallardaki benzersiz ayak izi ile HBL, ülke ve ekonomisinin gelişimine önemli katkı sağlama kapasitesine 
ve kararlılığına sahiptir. 
 

Temettü 
 
Yönetim Kurulu 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıla yönelik olarak hisse başına yıllık toplam nakit temettü tutarını 
4,25 Rupiye taşıyan, hisse başına 1,25 Rupi tutarında bir nihai nakit temettü ödemesini önermiştir. Yönetim Kurulu daha 
önce hisse başına toplam 3,00 Rupi tutarında ara dönem nakit temettüsünü duyurmuş ve bunun ödemesi yapılmıştı. 

 
Yönetim Kurulu Üyeleri Değişiklikleri 
 
Bay Sajid Zahid, 1999'dan beri HBL Kurulunda görev yaptıktan sonra 26 Mart 2018 tarihinde görev süresinin bitiminde, 
Yönetim Kurulu'ndan emekli oldu. Kurul, Sayın Zahid'in katkıları ve bilge müşavereleri için en derin takdirini kayda 
geçirmek istemektedir. 27 Mart 2018'de, HBL Yönetim Kurulunda görev süresi sona eren kalan altı Yönetici, yeni bir üç 
yıllık dönem için seçildi. 
 
Sayın Sadia Khan 27 Mart 2018 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Bayan Khan, çok taraflı kuruluşlarda 
çalışmış ve finansal düzenleme ve girişimcilik alanlarında görev yapmış olup, engin bir yurt içi ve uluslararası deneyime 
sahiptir. Yönetim Kurulu Bay Sayın Khan'ı memnuniyetle karşılamakta ve katkılarını iştiyakla beklemektedir. 
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Kurul Toplantıları 
 
 Kurul Toplantısı 

 
 

Görev süresi içerisinde 
düzenlenen toplantılar 

Katılım 

Bay Sultan Ali Allana 10 10 

Sayın Shaffiq Dharamshi 10 9 

Bay Moez Ahamed Jamal 10 10 

Sayın Salim Raza 10 10 

Dr. Najeeb Samie 10 10 

Bay Agha SherShah 10 8 

Bay Sajid Zahid 1 3 3 

Bn. Sadia Khan 2 7 7 

Bay Rayomond H. Kotwal 3 4 4 

Bay Muhammad Aurangzeb 4 6 6 

1 Bay Sajid Zahid Yönetim Kurulu Üyeliği görev süresini 26 Mart 2018'de tamamladı 
2 Bayan Sadia Khan 27 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi 
3 Bay Rayomond Kotwal, 1 Aralık 2017 tarihinden 29 Nisan 2018 tarihine kadar Başkan ve CEO Vekili olarak atandı 
4 Bay Muhammad Aurangzeb, 30 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Başkan ve CEO olarak atandı 
 

 
Kurul Komitesi Toplantıları 
 

 Denetim Komitesi Risk Yönetimi Komitesi İnsan Kaynakları ve İstihkak 
Komitesi 

Uyum ve İdare Komitesi 

 
 

Görev süresi 
içerisinde 

düzenlenen 
toplantılar 

Katılım Görev süresi 
içerisinde 

düzenlenen 
toplantılar 

Katılım Görev süresi 
içerisinde 

düzenlenen 
toplantılar 

Katılım Görev 
süresi 

içerisinde 
düzenlenen 
toplantılar 

Katılım 

Bay Sultan Ali Allana Yok Yok Yok Yok 6 6 YOK YOK 
Sayın Shaffiq Dharamshi YOK YOK 4 4 5 5 YOK YOK 
Bay Moez Ahamed Jamal 8 8 YOK YOK 1 1 6 6 
Sayın Salim Raza YOK YOK 4 4 YOK YOK YOK YOK 
Dr. Najeeb Samie 8 8 YOK YOK YOK YOK YOK YOK 
Bay Agha SherShah Yok Yok Yok Yok 6 5 YOK YOK 
Bay Sajid Zahid 1 2 2 1 1 YOK YOK YOK YOK 
Bn. Sadia Khan 2 6 6 YOK YOK 4 4 6 6 
Bay Rayomond H. Kotwal 3 Yok Yok 2 2 YOK YOK YOK YOK 
Bay Muhammad Aurangzeb Yok Yok 2 2 YOK YOK YOK YOK 
1 Bay Sajid Zahid Yönetim Kurulu Üyeliği görev süresini 26 Mart 2018'de tamamladı 
2 Bayan Sadia Khan 27 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi 
3 Bay Rayomond Kotwal, 1 Aralık 2017 tarihinden 29 Nisan 2018 tarihine kadar Başkan ve CEO Vekili olarak atandı 
4 Bay Muhammad Aurangzeb, 30 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Başkan ve CEO olarak atandı 

 
 

 Kalkınma Finansmanı Komitesi Gözetim Komitesi – New York Yönetim Kurulu BT Komitesi 
Görev süresi 

içerisinde 
düzenlenen 
toplantılar 

Katılım Görev süresi 
içerisinde 

düzenlenen 
toplantılar 

Katılım Görev süresi 
içerisinde 

düzenlenen 
toplantılar 

Katılım 

Sayın Sultan Ali Allana 3 2 YOK YOK YOK YOK 
Sayın Shaffiq Dharamshi YOK YOK 11 11 YOK YOK 
Bay Moez Ahamed Jamal Yok Yok Yok Yok Yok Yok 
Sayın Salim Raza 3 3 YOK YOK 4 4 
Dr. Najeeb Samie Yok Yok 11 11 YOK YOK 
Bay Agha SherShah Yok Yok Yok Yok 4 4 
Bay Sajid Zahid 1 Yok Yok Yok Yok Yok Yok 
Bn. Sadia Khan 2 Yok Yok Yok Yok Yok Yok 
Bay Rayomond H. Kotwal 3 Yok Yok Yok Yok Yok Yok 
Bay Muhammad Aurangzeb 4 3 3 YOK YOK 2 2 
1 Bay Sajid Zahid Yönetim Kurulu Üyeliği görev süresini 26 Mart 2018'de tamamladı 
2 Bayan Sadia Khan 27 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi 
3 Bay Rayomond Kotwal, 1 Aralık 2017 tarihinden 29 Nisan 2018 tarihine kadar Başkan ve CEO Vekili olarak atandı 
4 Bay Muhammad Aurangzeb, 30 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Başkan ve CEO olarak atandı 
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Kurul BT Komitesi 15 Şubat 2018 tarihi itibariyle yeniden kuruldu 
Tarım, KOBİ ve Finansal Yayılıma dair Yönetim Kurulu Komitesi 10 Nisan 2018 tarihinde teşkil edilmiş ve adı 30 Mayıs 
2018 tarihinde Kalkınma Finansmanı Komitesi olarak değiştirilmiştir 
Kurul Komiteleri 10 Nisan 2018 tarihinde yeniden teşkil edilmişlerdir 
Bayan Sadia Khan, 30 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu İnsan Kaynakları ve İstihkak Komitesine 
atanmıştır 
 
Yukarıdakilere ek olarak, 14-15 Aralık 2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında uluslararası işlere 
odaklanmak amacıyla bir Yönetim Kurulu Uluslararası Yönetim Gözetim Komitesi kurulmuştur. Komiteye Sn. Sultan Ali 
Allana başkanlık etmekte olup Dr. Najeeb Samie ve Sn. Muhammad Aurangzeb diğer üyelerdir. Komite 2018 yılı 
içerisinde herhangi bir toplantı düzenlememiştir. 

 
Denetçiler 
 
Mevcut denetçiler, Sayın A. F. Ferguson & Co, Yeminli Mali Müşavir, görevlerinden ayrılmakta ve uygun şartlara sahip 
olarak Yıllık Genel Kurul Toplantısında yeniden görevlendirme için kendilerini önermektedir. Bu doğrultuda, Yönetim 
Kurulu, Kurul Denetim Komitesinin tavsiyesi üzerine Sayın A. F. Ferguson & Co., Yeminli Mali Müşavirin 2019 mali yılı 
için Bankanın denetçisi olarak atanmasını önermektedir. 

 
Kurumsal ve Finansal Raporlamaya Dair Beyan 

Kurul, Pakistan Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu tarafından düzenlenmiş kurumsal yönetim gerekliliklerinin tam 
olarak karşılanmasını sağlamak amacına bağlıdır ve Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yer alan hususları bildirmekten 
memnuniyet duyar: 

 
a) Banka yönetimi tarafından hazırlanan mali tablolar Banka'nın işlerinin, faaliyet sonuçlarının, nakit akışının ve 

özsermaye değişimlerinin durumuna yönelik gerçek ve adil bir görünüm sunmaktadır. 
 
b) Banka'nın muhasebe defterleri gereğince tutulmaktadır. 
 
c) Mali tabloların 4.1 maddesinde açıklanan değişiklikler haricinde, muhasebe politikaları mali tabloların 

hazırlanmasında tutarlı olarak uygulanmaktadır ve muhasebe tahminleri makul ve tedbirli görüşleri temel 
almaktadır. 

 
d) Banka mali tablolarının hazırlanmasında Uluslararası Raporlama Standartlarını (Pakistan'daki Bankalara 

uygulanabilir olan) takip etmektedir ve sözü geçen standartlardan herhangi bir sapma söz konusu değildir. 
 
e) Sürekli bir süreç olarak, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik olarak gayret sarf 

edilmektedir. HBL Finansal Raporlamaya yönelik İç Kontroller (ICFR) için yol haritası ve yönlendirici ilkeleri içeren 
SBP İç Kontrol Yönetmeliğini takip eder. Banka kendi ICFR sürecini değerlendirmiş ve ICFR yönetimi için bir 
Yönetim Testi ve Raporlama Çerçevesi'ni kapsayan bir Çerçeve belgesi geliştirmiştir. 

 
f) Banka'nın kar eden bir ticari kuruluş olarak devam etme kabiliyetine dair herhangi bir şüphe bulunmamaktadır. 
 
g) Yönetmelikte ayrıntılı olarak belirtildiği üzere kurumsal yönetimin en iyi uygulamalarından somut hiçbir sapma 

bulunmamaktadır. 
 
h)  Son altı yıla yönelik önemli işletme ve finans verileri "2013'ten 2018'e Büyüme - Konsolide" bölümü altındaki mali 

tablolarda sunulmaktadır. 
 
i)  Kurul Üyeleri, CEO, CFO ve Şirket Sekreteri ne kendilerinin ne de eşlerinin aracı kurum faaliyetiyle iştigal 

etmediklerini teyit etmişlerdir. 
 
j)  Kurul tarafından teşkil edilen Denetçi, İnsan Kaynakları ve İstihkak, Risk Yönetimi, BT, Uyum ve İdare, Kalkınma 

Finansmanı ve Kurul Gözetim Komiteleri kendi Görev Tanımlarına uygun olarak etkin bir şekilde işlevlerini 
sürdürmektedirler. Kurul düzenli bir şekilde toplanmış ve her üç aylık dönemde en az bir kez olmak üzere yıl 
içinde on toplantı gerçekleştirmiştir. 

 
Kurul, İç Kontroller ile ilgili yönetim tarafından yapılan beyanları onaylamaktan memnuniyet duymaktadır. İç Kontrol 
Beyanı, Yönetmeliğe Uyum Beyanı, Yönetmeliğe Uyum Beyanına dair Değerlendirme Raporu ve Denetçi Raporları Mali 
Tablolara eklidir. 
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Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 
 
Pakistan Ulusal Meclisi huzuruna 23 Ocak 2019'da getirilen 2019 tarihli İlave Mali (İkinci Değişiklik) Tasarı, önceki 2018 
tarihli Mali Yasada belirtilen Süper Vergi oranlarını değiştirdi ve 2017 yılından 2020'ye kadar tüm muhasebe yılları için 
sabit bir %4'lük süper vergi oranı öngördü. Tasarı tarafından önerilen değişiklikler müzakere ediliyor ve henüz yürürlüğe 
girmedi. Eğer Tasarı önerildiği şekilde yürürlüğe girerse, 2017 muhasebe yılı için Süper Vergi oranındaki revizyonun 
olası finansal etkisi 1.933 milyon Rupi olacaktır. 
 

Çalışanların Emeklilik Hakları Fonlarına Yapılan Yatırımların Değeri 
 
Aşağıdaki tablo, 31 Aralık 2018 Pazartesi itibariyle denetim görmüş mali tabloların temel alındığı Banka tarafından 
sürdürülen yardım, ikramiye, emeklilik maaşı ve hayır fonlarına yönelik yatırım değerlerini göstermektedir. 
 
 

 Milyon Rupi
Çalışanlar Yardım Fonu 6.176
Çalışanlar Emeklilik Maaşı Fonu 4.351
Çalışanlar Tazminat Fonu 1.845
Çalışanlar Hayır Fonu - Yöneticiler ve Yetkililer 1.446
Çalışanlar Hayır Fonu - Memurlar ve Memur Olmayanlar 699

 
Hissedarlık Yapısı 
 
Yönetmelik kapsamında Yönetim Kurulu tarafından tanımlandığı şekliyle 31 Aralık 2018 Pazartesi tarihindeki Hissedarlık 
yapısı ve Üst Yönetim tarafından Banka hisselerindeki alım satım işlemleri, Yönetmelik gereklilikleri kapsamında Yıllık 
Rapor'da verilmektedir. 
 

Ana Şirket 
 
Mali Tabloların 1.1 maddesinde ifade edildiği üzere Aga Khan Ekonomik Gelişme Fonu (AKFED), S.A. Banka'nın ana 
kuruluşudur ve kayıtlı merkezi İsviçre Cenevre'dedir. 

 
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katıldığı eğitim programları 
 
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanında (İlke) belirtildiği şekilde, Kurul Üyelerinin büyük bölümü Karaçi İşletme 
Yönetimi Enstitüsü tarafından sunulan SECP onaylı Yönetim Kurul Üyelerinin Eğitim Programına daha önce 
katılmışlardır ve Yönetmeliğe uygun şekilde Yönetim Kurulu üyesi olarak onaylanmışlardır. Bu yıl içerisinde Kurul, bu 
kritik alana gerektiği şekilde odaklanmayı sağlamak için Commonwealth Development Corporation PLC (CDC) 
tarafından düzenlenen Mali Suç Önleme konulu iki günlük bir eğitim programına katıldı. 

 
Yönetim Kurulu ve Kurul Komitelerinin Kompozisyonu 
 
Kurulun oluşumu ve Kurul Komitelerinin detayları Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanında verilmektedir. 

 
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri 
 
Yönetim Kurulu Üyelerine Yönetim Kurulu ve Komite Toplantılarına katılmaları karşılığında 400.000 Rupi ödenmektedir. 
Ayrıca, İcra Görevi Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri, muhtelif zamanlarda Kurul tarafından onaylanan TA / DA politikası 
uyarınca seyahat için TA / DA ve seyahat ücreti alma hakkına sahiptir. Bunlar, 19 Mart 2018 tarihinde yapılan Bankanın 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Hissedarlar tarafından onaylandı. 
 
Yönetime ödenen toplam ücret tutarı Konsolide Mali Tablolardaki Madde 39'da verilmiştir.  
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Şükran ve Teşekkür 
 
Yönetim Kurulu ve yönetim adına, Düzenleyici mercilerimizin ve Pakistan hükümetinin, özellikle Pakistan Devlet Bankası, 
Maliye Bakanlığı ve Pakistan Sermaye Piyasaları ve Borsa Komisyonunun mevzuat ve yönetim çerçevesinde 
gerçekleştirdikleri sürekli iyileştirmeler vasıtasıyla bankacılık ve finans sektörünün geliştirilmesi ve güçlendirilmesine 
yönelik çabalarından ötürü kendilerine şükranlarımızı sunmak isterim. 
 
Çoğu nesiller boyunca banka ihtiyaçları için bizi kullanan ve bize işleriyle ve güvenleriyle güvenmeye devam eden 
müşterilerimize teşekkür borçluyuz. Sarsılmaz şekilde destekçimiz olan ve gücümüzün kaynağı olan hissedarlarımıza ve 
tüm paydaşlarımıza yürekten bir teşekkürü borç biliyoruz. Yönetim Kurulu ve Yönetim en yüksek yönetim standartlarını 
korumayı taahhüt ederken, biz de paydaşlarımızı bu alanda sektör lideri olacağımız konusunda temin ederiz. Ayrıca 
çalışanlarımıza ve ailelerine gösterdikleri özveri ve HBL'in büyümesine yönelik tükenmez çabaları için teşekkür ediyoruz. 
 
 
Kurul adına 
 
 
Muhammad Aurangzeb Moez Ahamed Jamal 
Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi 
 
20 Şubat 2019 
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2013'ten 2018'e Bir Bakışta Büyüme (Konsolide) 
 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Bilanço (Milyon Rupi)       
Yatırımlar 826.062 922.691  1.270.824  1.344.405  1.374.816 1.390.052  
Avanslar 563.701 600.020  637.384  748.466 851.502 1.080.440  
Toplam aktifler  1.715.271  1.864.618  2.218.433  2.519.077  2.696.218 3.025.853  
       
CASA mevduatları 1.027.284  1.190.428  1.348.095  1.552.598  1.668.837  1.755.960  
Toplam mevduatlar  1.401.230  1.524.645  1.634.944  1.885.959  1.998.935  2.137.293  
Borçlanmalar 107.864  103.411  314.319  331.727  397.803  523.319  
Toplam özkaynak 142.434  169.595  182.620  196.269  188.751  199.252  
       
Faaliyet sonuçları (Milyon Rupi)       
Net faiz gelirleri 55.398 68.583  78.169  81.951  81.833  81.677  
Finansman dışı gelir 18.941  23.425  36.584  31.435  34.116  19.894  
Toplam gelir 74.339  92.008  114.753  113.387  115.949  101.571  
Toplam giderler 36.854  42.227  49.713  55.970  62.371  74.978  
Faaliyet kârı 37.485  49.781  65.040  57.417  53.578 26.593  
       
Avanslar ve diğerleri için ayrılan karşılık 1.351  1.531  4.754  892  374  5.009  
Olağanüstü ve sıradışı kalemler - - - - 23.717  - 
Vergilendirme öncesi Kar 36.133  48.250  60.286  56.525  29.487  21.585  
Vergilendirme sonrası kar 23.027  31.483  35.102  34.206  8.848  12.441  
       
Karlılık rasyoları       
Ortalama varlık getirisi (RoA)  % 1,4  % 1,8  % 1,7  % 1,4  % 0,3  % 0,4  
Ortalama özsermaye getirisi (RoE)  % 16,8  % 20,2  % 19,9  % 18,1  % 5,2  % 7,1  
Maliyet - gelir oranı  % 48,6  % 44,8  % 42,2  % 48,3  % 52,9  % 76,2  
Net yabancı yatırımın gayri safi gelire oranı  % 25,5  % 25,5  % 31,9  % 27,7  % 29,4  % 19,6  
       
Varlık kalitesi ve likidite oranları       
Brüt avansların mevduatlara oranı  % 45,0  % 43,7  % 43,2  % 43,3  % 46,1  % 53,9  
Yatırımın mevduatlara oranı  % 59,0  % 60,5  % 77,7  % 71,3  % 68,8  % 65,0  
Takipteki kredilerin brüt avanslara oranı  % 12,7  % 11,9  %10,9  % 9,2  % 8,2  % 7,0  
Karşılama oranı - özel  % 80,8  % 79,9  % 85,8  % 86,4  % 87,6  % 84,7  
Karşılama oranı - toplam  % 83,5  % 83,2  % 90,1  % 91,2  % 91,6  % 89,1  
Cari mevduatlar karışımı  % 29,4  % 34,2  % 36,7  % 37,0  % 36,7  % 38,0  
CASA karışım  % 73,3  % 78,1  % 82,5  % 82,3  % 83,5  % 82,2  
       
Hisselere İlişkin Bilgiler       
Hisse başına kazanç  17,2  21,6  23,9  23,2  5,8  8,2  
Hisse başına nakit temettü 8,0  12,0  14,0  14,0  8,0  4,3  
Hisse başına verilen bedelsiz hisse senedi 1,0  - - - - - 
Temettü getirisi (nakit temettüye bağlı olarak)  % 6,1  % 6,3  % 6,8  % 6,8  % 3,4  % 2,5  
Temettü ödeme oranı  % 46,0  % 56,0  % 58,0  % 60,0  % 138,2  % 51,7  
Fiyat defter değeri oranı (kat) 1,2  1,6  1,7  1,5  1,8  1,3  
Fiyat kazanç oranı (kat) 7,6  8,8  8,6  8,8  40,3  20,7  
Hisse başına rayiç değer        

Kapanış 161,2  216,3  200,1  273,3  167,1  120,5  
Yıl içindeki en yüksek 177,5  225,8  236,9  284,0  314,0  229,7  
Yıl içindeki en düşük 88,0  156,0  167,5  169,0  148,3  117,3  

Piyasa değeri (Milyar Rupi) 215,0  317,2  293,5  400,8  245,1  176,7  
Hisse başına elden çıkarma değeri 106,8  116,0  124,5  133,8  128,7  135,8  
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2013'ten 2018'e Bir Bakışta Büyüme (Konsolide) 
 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Sektör payı       
Mevduatlar  % 15,1  % 14,8  % 14,1  % 14,1  % 14,3  % 13,9  
Avanslar  % 10,7  % 11,0  % 10,7  % 11,3  % 11,6  % 12,2  
       
Ticaret (Milyon Rupi)       
İthalat hacmi 476.574  401.464  385.846  390.224  438.466  426.155  
İhracat hacmi 427.845  442.093  450.522  359.214  322.267  316.900  
       
Sermaye yeterliliği       
CET1/RWA  % 12,9  % 13,3  % 13,1  % 12,0  % 12,0  % 12,0  
Tier-1/RWA  % 12,9  % 13,3  % 13,1  % 12,0  % 12,0  % 12,0  
Toplam sermayenin Risk Ağırlıklı Varlıklara 
oranı  

% 15,4  % 16,2  % 17,0  % 15,5  % 16,0  % 16,2  

Risk Ağırlıklı Varlıkların toplam varlıklara oranı  % 49,3  % 52,0  % 47,8  % 48,1  % 43,1  % 39,0  
       
Temas Noktaları (Adet)       
Şubeler 1.594  1.644  1.716  1.731  1.751  1.743  
ATM'ler 1.283  1.592  1.947  2.000  2.007  2.139  
Şubesiz bankacılık birimleri 4.607  8.425  17.268  18.699  27.000  37.503  
POS terminalleri  - 1.619 12.300  14.926  18.015  21.024  
       
Müşteri tabanı (Adet)       
Müşteriler (milyon) 6,8  7,6  8,8  10,2  11,6  14,1  
Kadın müşteriler - %  % 19  % 24  % 24  % 24  % 24  % 24  
Mobil ve internet bankacılığı aboneleri (‘000)  84  120 168  387  711  773  
Banka kartları (‘000) 2.098  2.319  4.736  4.233  4.636  5.168  
Kredi kartları (‘000) 129  116  119  132  142  162  
       
Çalışan sayısı (Adet)       
Bordrolu çalışanlar 13.825  14.103  15.042  17.220  18.085  20.093  
Kadın personel - %  % 8,0  % 9,8  % 12,5  % 12,3  % 14,8  % 15,7  
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İç Kontroller Yıllık Beyanı 2018 
 
Bir iç kontrol sistemi, Bankanın genel faaliyet hedeflerinin desteklenmesine yönelik olarak süreçlerdeki ve işlemlerdeki 
riskin tanımlanması ve azaltılması için tasarlanmış bir prosedürler ve faaliyetler setidir. Süregelen bir temelde yeterli ve 
etkin bir iç kontrol ortamını sürdürmek için bir iç kontrol sistemi kurmak Banka yönetiminin sorumluluğundadır. 
 
Banka yönetimi faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini, kanun ve düzenlemelere uygunluğunu ve finansal raporlamanın 
güvenilirliğini sağlamak için Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış sağlam bir iç kontroller sistemini formüle etmiş, 
yürürlüğe koymuş ve sürdürmüştür. Bununla birlikte, iyi tasarlanmış bir iç kontrol sisteminin bile kendi doğal sınırları 
vardır. Dolayısıyla sadece makul bir güvence sağlayabilirken maddi yanıltıcı beyan ve kayıplara karşı mutlak güvence 
sağlayamaz. Ayrıca bu kontrol sisteminin değişen koşullara ve iş faaliyetlerinin gerekleriyle uyumlu hale getirilmesi 
gerekir. 
 
Banka'nın iç kontrol yapısı farklı düzeylerdeki izleme faaliyetlerinden oluşur. Banka, birinci hattın ön ofis, müşteriyle 
iletişime dönük ve müşteriye olanak sağlayan fonksiyonlardan oluştuğu, ikinci hattın Uyum ve diğer Risk ve Kontrol 
Fonksiyonlarından ibaret olduğu ve üçüncü savunma hattının İç Denetim olduğu “üçlü savunma hattı” modelini takip eder. 
Yönetim 2018 yılında Banka'nın tüm birimleri ve lokasyonlarındaki uyum ve kontrolle ilgili hususları izlemek, gözden 
geçirmek ve denetlemek için bir Yönetim Uyum Komitesi ile bir Kontrol Komitesi oluşturmuştur. Boşlukların olduğu 
bilinen yerlerde, bunları ele almak için planlar mevcut olup bu planlar söz konusu iki komite tarafından incelenmekte ve 
izlenmektedir. Bu Komitelerin her ikisine de Başkan katılmaktadır. Ayrıca, HBL Yönetim Kurulu, bir gözetim otoritesi 
olarak hareket eden ve Kurul'a Bankaya uyum ve davranış kültürü yerleştirme konusunda destek veren Uyum ve İdare 
Komitesi oluşturmuştur. 
 
Ön büro yönetiminin rolü günlük işlemleri izlemek ve faaliyet risklerinin gereğince azaltıldığından, kontrol ihlallerinin 
belirtilen zamanlarda tanımlandığından ve hızlı düzeltici aksiyonların hayata geçirildiğinden emin olmaktır. Bankanın İç 
Kontrol Birimi (UCI), Genel Müdürlüğün yanı sıra şubelerdeki operasyonel süreçlerin sahada ve saha dışındaki 
incelemelerini gerçekleştirmektedir. ICU süreçlerdeki tasarım ve uygulama açıklarını izler ve tanımlar ve zamanında 
telafi edici eylemlerin gerçekleştirildiğinden emin olur. 
 
Uyum fonksiyonunun rolü; yasalar, düzenlemeler, yönetmelikler ve dahili ilke ve prosedürler üzerinden uyum ortamını 
güçlendirip kurum genelinde uyum düzenlemelerinin ihlali riskini asgari düzeye indirmektir. İç Kontrol birimi, Banka 
genelindeki denetim ortamının etkili olup olmadığını değerlendirmek için ilgili faaliyetlerin denetimini yapar. İç Denetimin 
tüm önemli / maddi bulguları, Banka'nın çıkarlarını korumak için belirlenmiş risklerin azaltılmasını sağlamak amacıyla iç 
kontrollerin uygulanmasını denetleyen Yönetim Kurulu Denetim Komitesine raporlanır. 
 
Finansal Raporlamaya yönelik İç Kontrollere (ICFR) dair SBP'nin talimatlarını takip eden Banka, SBP'nin aşama bazlı 
uygulama yol haritasına uygun hareket etti. Bu uygulamanın bir parçası olarak, Banka Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanmış kapsamlı bir ICFR Çerçevesi'ni belgelemiştir. Banka'nın dış denetçileri yıllık olarak, SBP'ye gerekli zaman 
dilimi içerisinde sunulan ICFR hakkındaki Uzun Raporlarını temin etmekle iştigal etmektedir. ICFR'ye dair BAC 
tarafından usulü dahilinde onaylanmış üç aylık bir ilerleme raporu SBP'ye sunulmaktadır. Banka yıl içerisinde, yıl 
boyunca olagelen ICFR etkinliğini sağlamak için finansal raporlama kontrollerinin testini gerçekleştirmiştir. Finansal 
raporlama üzerinde somut bir etkisi olması beklenen hiçbir noksanlık tanımlanmamıştır. 
 
Banka 2017 yılı sonunda, Banka kontrollerini, uyumunu ve yönetimini daha ileri bir düzeye taşımak ve bunları proaktif 
olarak gözden geçirebilmek için kurum genelinde bir işletme ve uyum dönüşüm programını başlattı. Bu ana girişimdeki 
ilerleme tatmin edici düzeydedir ve çeşitli paydaşlarımız tarafından onaylanmaktadır. Resmi programın çoğunluğunun 
2019'da tamamlanması beklenirken, yönetim sürekli olarak uyum ve kontrol ortamını güçlendirmeye devam edecektir. 
 
İncelemelerden, finansal raporlama kontrollerinin süregelen testinden ve 2018 yılında gerçekleştirilen denetimlerden 
edinilen sonuçlara dayalı olarak, yönetim, ICFR dahil olmak üzere, halihazırdaki iç kontroller sisteminin, daima 
geliştirilebilecek alanların var olduğunu da belirterek, yeterli olduğuna ve etkin bir şekilde uygulanıyor ve izleniyor 
olduğuna kanaat getirmektedir. 
 
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyesi Raporundaki ICFR dahil olmak üzere iç kontrollerin değerlendirilmesini usulüne 
uygun olarak onaylamıştır. 
 
Rayomond Kotwal Nauman Riaz Armughan Ahmed Kausar Sagheer Mufti 
Mali İşler Başkanı Baş Uyum Görevlisi İç Denetim Başkanı Baş Operasyon Görevlisi 
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Bağımsız Denetçi Gözden Geçirme Raporu 

Habib Bank Limited üyelerine 
 
Borsada Kote Edilen Şirketler (Kurumsal Yönetim Kuralları) Mevzuatı 2017 kapsamında 
yapılan Uyumluluk Beyanına Dair Gözden Geçirme Raporu 
 
Mevzuatın 40 nolu düzenlemesi gereklilikleri uyarınca, 31 Aralık 2018'de sona eren yıla ilişkin olarak 
Habib Bank Limited Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Borsada Kote Edilen Şirketler (Kurumsal 
Yönetim Kuralları) Mevzuatı 2017 Kapsamındaki ekli Uyum Beyanını gözden geçirdik. 
 
Mevzuatla ile uyum sorumluluğu Banka'nın Yönetim Kuruluna aittir. Bizim sorumluluğumuz Banka'nın 
Uyum Beyanının Mevzuat hükümlerine uyumunu yansıtıp yansıtmadığının incelenmesi ve eğer 
yansıtmıyorsa bu durumun raporlanmasından ve Mevzuatın gerekliliklerine uyumsuzluğun 
vurgulanmasından ibarettir. Bir inceleme öncelikle Mevzuata uygun olmalarına yönelik olarak Banka 
personelinin sorgulamaları ve Banka tarafından düzenlenmiş çeşitli belgelerin incelenmesiyle sınırlıdır. 
 
Mali tabloları denetlememizin bir parçası olarak, denetimi planlamak ve etkin bir denetim yaklaşımı 
geliştirmeye yetecek kadar muhasebe ve iç kontrol sistemlerini anlamaya gerek duyarız. İç kontrole 
dair Yönetim Kurulu beyanının tüm riskleri ve kontrolleri kapsayıp kapsamadığı veya sözkonusu iç 
kontrollerin etkinliği, Banka'nın kurumsal yönetim prosedürleri ve riskler hakkında bir görüş teşkil 
etmemize gerek yoktur. 
 
Mevzuat, Bankanın ilgili taraf işlemlerinin ve ayrıca 2017 Şirketler Kanununun 208. kısmının 
gereklerine uygunluğun, incelenmesi ve onaylanması için önce Denetim Komitesi'ne ve Denetim 
Komitesinin tavsiyesi üzerine Yönetim Kuruluna getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler sadece ilgili 
taraf işlemlerinin Denetim Komitesi'nin tavsiyesi üzerine Yönetim Kurulu tarafından onayı ölçüsünde 
bu gerekliliğe uyumun sağlanmış olmasından mükellefiz. Banka'nın ilişkili tarafların tespiti sürecine ve 
ilişkili taraf işlemlerinin piyasadaki rayiç bedel üzerinden yapılıp yapılmadığına yönelik değerlendirme 
ve belirleme prosedürlerini yürütmedik. 
 
Değerlendirmemize dayalı olarak, Uyum Beyanının tüm önemli unsurlar açısından Banka'nın 31 Aralık 
2018 tarihinde sona eren yılda geçerli olan Mevzuatta belirtilen gerekliliklere olan uyumunu gereğince 
yansıtmadığı yönünde bir izlenim uyandıracak hiçbir husus dikkatimizi çekmemiştir. 
 
 
 
 
A.F. Ferguson & Co. 
Yeminli Mali Müşavirler 
 
Görevdeki Partner: Salman Hussain 
 
Karaçi 
 
Tarih: 25 Şubat 2019 
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Borsada Kote Edilen Şirketler (Kurumsal Yönetim Kuralları) 
Mevzuatı 2017 kapsamında yapılan Uyumluluk Beyanı 
 
Habib Bank Limited (bundan böyle 'Banka' olarak anılacaktır) Borsada Kote Edilen Şirketler (Kurumsal 
Yönetim Kuralları) Mevzuatı 2017 ("Mevzuat") gerekliliklerine aşağıda yer aldığı şekilde uyum 
sağlamıştır: 
 
1.      Yönetim Kurulu (Kurul) Üyelerinin toplam sayısı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi 8'dir: 
 

 Kategori Kurul Üye Sayısı 
a. Erkek Kurul Üyesi* 7 
b. Kadın Kurul Üyesi 1 

* bir İcra Direktörü olan Başkan ve CEO dahil olmak üzere 
 
2. Yönetim Kurulu aşağıda yer alan şahıslardan oluşmaktadır: 
 
 

Kategoriler Üyelerin Adları 
Bağımsız Kurul Üyeleri 1-    Bay Salim Raza  

2-    Dr. Najeeb Sarnie  
3-    Bay Agha Sher Shah 

İcra Görevi Bulunmayan Kurul Üyeleri 4-    Bay Sultan AliAllana  
5-    Bay Shaffiq Dharamshi  
6-    Bay Moez Ahamed Jamal  
7-    Bn. Sadia Khan 

İcra Direktörleri 8-    Bay Muhammad Aurangzeb 

 
3. Yönetim Kurulu Üyeleri, hiçbirinin Banka dahil olmak üzere borsada kote beş (5) adet şirketten 

daha fazlasında (varsa, borsada kote holding şirketlerinin yine borsada kote bağlı ortakları hariç) 
Direktör olarak hizmet etmediğini teyit etmişlerdir. 

 
4. Banka bir 'Davranış Kuralları' hazırlamış ve destekleyici politika ve prosedürleriyle birlikte Banka 

genelinde yayılması için uygun adımların atılmasını sağlamıştır. 
 
5. Kurul bir Vizyon / Misyon ifadesini, genel kurumsal stratejiyi ve Banka'nın önemli politikalarını 

onaylamıştır. Banka tüm politikalarının onaylandıkları veya tadil edildikleri tarihler veya 
güncellenmeleri gereken tarihler ile birlikte olmak üzere eksiksiz bir kaydını/kütüğünü muhafaza 
etmektedir. 

 
6. Kurulun tüm yetkileri usulüne uygun olarak kullanılmış ve ilgili konularda kararlar Yönetim Kurulu 

/ hissedarlar tarafından 2017 Şirketler Kanunu ve Mevzuatların ilgili hükümleri ile yetkilendirilmiş 
şekilde alınmıştır. 

 
7. Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık etmiştir. Kurul, Kurul toplantılarının 

sıklığı, kayıtları ve sirküle edilen toplantı tutanaklarına ilişkin olarak 2017 Şirketler Kanunu ve 
Mevzuat hükümleri gerekliliklerini yerine getirmiştir. 

 
8. Yönetim Kurulu, 2017 Şirketler Kanununa ve Mevzuata uygun olarak Üyelerin 

ücretlendirilmesine yönelik resmi bir politikaya ve şeffaf prosedürlere sahiptir. 
 
9. Kurul Üyelerinin büyük bölümü SECP onaylı Yönetim Kurulu Üyelerinin Eğitim Programına 

katılmışlardır ve Yönetmeliğe uygun şekilde Yönetim Kurulu üyesi olarak onaylanmışlardır. 
 
10. Kurul, Başkan ve CEO, Mali İşler Direktörü, Şirket Sekreteri ve İç Denetim Başkanının 

atanmasını, ücretlerini ve çalışma şartlarını ve koşullarını içeren onaylamış ve Mevzuatın ilgili 
gereklerini yerine getirmiştir. 

 
11. Mali İşler Başkanı ve CEO Banka mali tablolarını Kurul onayı öncesinde usulüne uygun şekilde 

tasdik etmişlerdir. 
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12. Kurul, 31 Aralık 2018 itibariyle her bir komite karşısında listelenen üyelerden oluşan aşağıdaki 
komiteleri açık bir şekilde ifade etmiştir: 

 
Komitenin Adı  Terkibi  
a) Yönetim Kurulu Denetim Komitesi (BAC)  1. Dr. Najeeb Samie, Başkan  
 2. Bay Moez Ahamed Jamal, Üye  

 3. Bn. Sadia Khan, Üye  
b) Yönetim Kurulu Uyum ve İdare Komitesi (BCNC) 1. Bay Moez Ahamed Jamal, Başkan  
 2. Bn. Sadia Khan, Üye  

 3. Bay Sagheer Mufti, Oy hakkından 
yoksun üye  

c) Yönetim Kurulu Kalkınma Finansmanı Komitesi 
(BDFC)  

1. Bay Salim Raza, Başkan  

 2. Bay Sultan Ali Allana, Üye  

 3. Bay Muhammad Aurangzeb, Üye  
d) Yönetim Kurulu İnsan Kaynakları ve İstihkak  1. Bay Agha Sher Shah, Başkan  
Komitesi (BHR&RC)  2. Bay Sultan Ali Allana, Üye  
 3. Bay Shaffiq Dharamshi, Üye  

 4. Bn. Sadia Khan, Üye  
e) Yönetim Kurulu BT Komitesi (BITC)  1. Bay Salim Raza, Başkan  
 2. Bay Agha Sher Shah, Üye  

 3. Bay Muhammad Aurangzeb, Üye  
f) Yönetim Kurulu Gözetim Komitesi – Uluslararası  1. Bay Sultan Ali Allana, Başkan  
Yönetim (BOC-IG)  2. Dr. Najeeb Samie, Üye  
 3. Bay Muhammad Aurangzeb, Üye  
g) Yönetim Kurulu Gözetim Komitesi – New York 
(BOC-NY)  

1. Bay Shaffiq Dharamshi, Başkan  

 2. Dr. Najeeb Samie, Üye  

h) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi (BRMC)  
1. Bay Salim Raza, Başkan  
2. Bay Shaffiq Dharamshi, Üye  
3. Bay Muhammad Aurangzeb, Üye  

 
 
13. Söz konusu komitelerin Görev Tanımları oluşturulmuş, belgelendirilmiş ve uyum için komiteye 

tavsiye edilmiştir. 
 
14. Yıl boyunca düzenlenen komite toplantılarının sayısı aşağıdaki tabloda itibariyledir: 
 
 

Komitenin Adı  Toplantı Sayısı  
a) Yönetim Kurulu Denetim Komitesi (BAC)  8  
b) Yönetim Kurulu Uyum ve İdare Komitesi (BCNC)  6  
c) Yönetim Kurulu Kalkınma Finansmanı Komitesi (BDFC)  3  
d) Yönetim Kurulu İnsan Kaynakları ve İstihkak Komitesi (BHR&RC)  6  
e) Yönetim Kurulu BT Komitesi (BITC)  4  
f) Yönetim Kurulu Gözetim Komitesi – Uluslararası Yönetim (BOC-IG) 
*  

- 

g) Yönetim Kurulu Gözetim Komitesi – New York (BOC-NY)  11  
h) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi (BRMC)  4  

 * Komite oluşturuldu ve Görev Tanımları Aralık 2018'de Kurul tarafından onaylandı. Dolayısıyla 2018 yılında bu 
komitenin hiçbir toplantısı bulunmamaktadır. 

 
 
15. Kurul etkili bir İç Denetim işlevi oluşturmuştur. İç Denetçiler, Banka'nın politika ve prosedürleri 

hakkında bilgi sahibidir ve bu amaç için uygun niteliklere sahip ve deneyimli oldukları 
düşünülmektedir. 
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16. Bankanın Kanuni Denetçileri; kendilerine Pakistan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü'nün (ICAP) 

kalite kontrol inceleme programı kapsamında tatminkar bir derece verildiğini ve Pakistan 
Denetim Gözetim Kuruluna kayıtlı olduklarını, kendilerinin veya firma ortaklarından herhangi 
birisinin, bunların eşlerinin ve küçük çocuklarının Banka hisselerine sahip olmadıklarını ve firma 
ve tüm ortaklarının ICAP tarafından benimsendiği şekliyle etik kurallara dair Uluslararası 
Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) yönetmeliklerine uyumlu olduklarını teyit etmişlerdir. 

 
17. Kanuni Denetçiler veya bunlarla ilişkili kişiler, 2017 Şirketler Kanunu, mevzuat veya diğer 

düzenleyici gerekliliklere uygun olanlar haricinde başka hizmetler sağlamak üzere atanmamış ve 
denetçiler bu bağlamda IFAC kurallarına uyduğunu onaylamışlardır. 

 
18. Mevzuatın içerdiği tüm diğer önemli ilkelere uygun hareket etmekte olunduğunu teyit ederiz. 
 
 
 
Muhammad Aurangzeb Najeeb Sarnie 
Başkan ve CEO Yönetim Kurulu Üyesi 
 
 
 
Tarih: 20 Şubat 2019 
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Şeriat Kurulu Raporu 

31 Aralık 2018'de sona eren yıla yönelik olarak Yönetim Kuruluna 
Sunulmuştur 
 
Elhamdülillah HBL - İslami Bankacılık (HBL-IB) başarılı İslami bankacılık faaliyetlerinin başka bir yılını 
daha tamamladı. Şeriat Kurulu (SB) bu vesile ile HBL'nin İslami Bankacılık faaliyetlerinin durumuna 
dair görüşünü sunmaktadır. Yönetim Kurulu (Y K) ve yönetim, bankanın genel fonksiyonlarını 
düzenlemek için etkili ve kapsamlı bir Şeriat Yönetimi ortamı sağlamaya kararlıdır. Şeriat Kurulu yıl 
boyunca Şeriat Uyum Değerlendirmesi raporları, İç / Dış Şeriat Denetim Raporları, politikalar ve 
prosedürler, yeni ürünler / mevcut ürünlerin yenilemeleri, işlem yapılandırması, Şeriat sorguları, süreç 
akışları, iş ve pazarlama malzemeleri vs. dahil olmak üzere Şeriat Kuruluna atfedilen farklı konuları 
tartışmak üzere çeşitli SB toplantıları düzenledi. 
 
HBL-IB, Şeriat Kurulunun gözetimi ve rehberliği altında çalışan, Şeriat Uyum Departmanındaki (SCD) 
nitelikli profesyonellerden oluşan bir ekip ile donatılmıştır. Bu işlevin temel amacı, çeşitli seviyelerde 
Şeriat Uyumunu sağlamak ve düzeltici önlemleri almaktır. 
 
Şeriat Kurulu, HBL-IB’nin yıl içinde devreye soktuğu ürün ve hizmetlerde, anlaşma ve kontratlarda, 
işlem süreçlerinde, yapılarında ve ilkelerinde kullanılan Şeriat temeli ve ilkelerini gözden geçirdi ve 
değerlendirdi. SB ayrıca Şeriat Uyum Dairesini (SCD) devreye sokarak örnek bazındaki işlemlerin 
incelenmesini içeren Şeriat uyum incelemelerini de gerçekleştirdi. HBL-IB’nin kullandığı ilgili belge ve 
usulleri inceleyen SCD, kanaat oluşturmak için bilgi ve delili dikkate aldı ve HBL-IB’nin Şeriat Kurulu ve 
Pakistan Devlet Bankası’nın belirlediği ilgili Şeriat kurallarına ve ilkelerine uyup uyulmadığı konusunda 
makul bir güvence verdi. SCD, Şeriata yönelik İslami Bankacılık Pencereleri (IBW'ler) ve İslami 
Bankacılık Şubeleri (IBB'ler) incelemelerinin yanı sıra, finansman işlemlerini ve Yatırım Hesabı 
sahiplerine aylık kar dağıtımını gözden geçirmiştir. İç Şeriat Denetim Birimi ayrıca kar dağıtımının üç 
ayda bir ödeme sonrası denetimlerini de yaptı ve raporlarını SB'ye sundu. 
 
SCD, 2018 yılında SBP tarafından yayınlanan gözden geçirilmiş Şeriat Yönetim Çerçevesi ışığında 
Şeriat Uyum El Kitabını yeniledi. Dahası, gerektiği gibi, SCD aynı zamanda Şeriat Kurulu ve Yönetim 
Kurulu tarafından onaylanan HBL'e yönelik ayrı bir Şeriat Yönetim Çerçevesi geliştirmiştir. Bu 
çerçevedeki önemli gelişmelerden biri, şu anda Sri Lanka ve Mauritus'tan oluşan uluslararası 
konumlarda İslami Bankacılık işlemlerinin yayılıyor olmasıdır. 
 
Banka, SBP tarafından Şeriat ortamını güçlendirmek için düzenlenen Şeriat Yönetim Çerçevesi'ne 
uygun olarak, SCD'deki bir Şeriat Alimine ek olarak, İç Şeriat Denetim Birimine bir alim ataması 
yapmış olup Ürün Geliştirme Birimine yönelik işe alım sürecinde iki alim bulunmaktadır. 
KOBİ'lerin ve tüketici faaliyetinin finansman portföyünün artan hızını göz önünde bulundurarak, mevcut 
takıma kaynaklar ekleyerek Şeriat Uyum Departmanının daha da güçlendirilmesi tavsiye edilmektedir. 
 

Ürün Geliştirmeleri 
Tarım sektörüne katkıda bulunmak ve çiftçilerin ihtiyacına cevap vermek amacıyla, HBL-IB'nin Kırsal 
Bankacılık segmentine yönelik ilk ürünü olan, azalan Muşakaraya dayalı bir İslami Traktör Finansmanı 
ürünü piyasaya sürüldü. Ayrıca, çeşitli müşteri segmentlerine hitap edebilmek için çoklu finansman 
çözümleri sunmak amacıyla yeni ürünler eklenmiştir. Kurumsal, Ticari ve KOBİ iş kollarının ihtiyaçlarını 
karşılamak için HBL Tijarah ve İslam Uzun Vadeli Finansman Kredisi (ILTFF) piyasaya sürüldü. 
Bireysel müşteriler için olduğu kadar HBL İslami personeli için de bir İslami Konut Finansman kredisi 
başlatıldı. 
 
Yenileme nedeniyle mevcut ürünler ve politikalar gözden geçirilmiş ve mevcut pazar ihtiyaçları ile 
uyumlu hale getirilmiştir. İslami Bankacılığın denizaşırı bölgelere yani Sri Lanka ve Mauritius'a 
yayılımını artırmak için, Şeriat Kurulu (SB) Murabahayı, Azalan Muşakarayı, Fonların Plasmanı ve 
Kabulünü ve bu yerlere yönelik Kar ve Zarar Dağılımı politikasını onaylarken, önümüzdeki yıl bu 
bölgelerin Şeriat uyum ortamının değerlendirilmesi planlanmaktadır. 
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Dahası, bu segmentlere yönelik yol gösterici ilkelerin belirlenmesi için KOBİ Kredi Politikası, Kırsal 
Bankacılık El Kitabı ve Tüketici Bankacılığı Politikası geliştirilmiştir. 
 
Yukarıdaki başarılara ek olarak, Banka, bir çelik üreticisinin yapılandırma işlemine ve yıl boyunca iki 
tam teşekküllü İslami bankanın başlattığı Tier-2 Sukuk'a katılmıştır. 
 

Eğitim ve Kaynak Geliştirme 
2018 yılında İnsan Kaynakları gelişimi, HBL-IB'nin önceliği olmayı sürdürmüştür. Eğitim ihtiyaçlarının 
değerlendirilmesi, personelin kapasite oluşturması ve personeli Şeriat uyumlu ürünlerin 
uygulanmasına yönelik daha iyi bir anlayışla donatma çalışmaları için yapılan önemli faaliyetlerden 
biriydi. İnsan kaynaklarını geliştirmek konusunda kararlı bir duruşu olan HBL bu amaçla şirket içi ve 
dışı olanakları kullanarak çalışanlarına İslami Bankacılık hakkında eğitim vermeye devam etti. SB, 
SCD ile birlikte çok sayıda eğitim seansı vermiştir, dolayısıyla ülke genelinde 1.300'den fazla çalışan 
bu programlara ilgili Öğrenme ve Gelişim Merkezleri aracılığıyla katılmıştır. 
 
Hayır Kurumu 
Hayırseverlik Politikası uyarınca, ödemelerde gecikme nedeniyle hayır kurumuyla ilgili olarak 
müşterilerden 1,518 milyon Rupi alındı ve yardım hesabına yatırıldı. 
 
Onaylanan Yardım Politikası doğrultusunda, yıl boyunca Hayır Kurumu Fonundan 'ndan 230 milyon 
Rupilik bir tutar ödendi. 
 
Faaliyetin Gözden Geçirilmesi 
SB, HBL-IB'nin Ijarah, Azalan Muşaraka, Koşan Muşakara, Tijarah, Salam, Istisna ve Murabaha dahil 
yıl boyunca finansman faaliyetleri için çeşitli İslami modları kullanmış olmasını takdir etmektedir. 
Sonuç olarak Banka, Yıllık bazda bir önceki yıla göre % 23'lük bir büyümeyi ortaya koyan 104 milyar 
Rupilik yeni basamağa ulaşarak, kendi finansman portföyündeki kayda değer bir büyümeye şahitlik etti. 
Mevduat tarafında ise Banka, geçen yıla göre % 24'lük bir artışla 203 milyar Rupi boyutundaki yeni 
mevduat büyüklüğüne ulaşarak finansman portföyüne karşı kendi büyüme hızını muhafaza etti. 
 
Şeriat Görüşü 
Şeriat Kurulu, Şeriat uyum incelemelerine, Harici/Dahili Şeriat Denetim raporlarına ve yönetim 
tarafından yapılan açıklama ve gerçekçi güvencelere dayanarak aşağıdaki görüşleri taşımaktadır; 
 
i. HBL-IB, Şeriat Kurulu tarafından dile getirilen Şeriat kararları ve ilkeleri doğrultusunda, baştan 

sona Şeriat hüküm ve ilkelerine uygun olarak hareket etmiştir. 
 
ii. HBL-IB, SBP’nin kendi Şeriat Kurulunun kararları doğrultusunda SBP tarafından Şeriat’a uyum 

anlamında yayınlanan direktiflere, düzenlemelere, talimatlara ve ilkelere baştan sona uygun bir 
şekilde hareket etmiştir. 

 
iii. HBL-IB bütün işlemlerinde Şeriat Uyumunu garanti altına almak için yürürlükte olan bir 

mekanizmaya sahiptir. 
 
iv. HBL-IB, Şeriat tarafından yasaklanan kaynak veya yollardan elde edilen kazançların hayır işleri 

hesabına aktarılmasını sağlayacak tatminkar bir sistem oluşturmuştur. HBL-IB, hayır işleri 
hesabının düzgün şekilde kullanılmasını sağlayacak iyi tanımlanmış bir sisteme sahiptir. 

 
v. HBL-IB, SBP'nin kar ve zarar dağıtımıyla havuz yönetim ilkelerine tamamıyla uyum 

göstermektedir. 
 
vi.  Personel ve yönetimin İslami Bankacılığın temelleri ve bankanın ürün ve süreçlerinde Şeriata 

uyumunun önemine ilişkin farkındalık düzeyi tamamen tatminkardır ve yönetim personelin bu 
anlamdaki birikimini artırmak için yoğun bir çaba harcamaktadır. 

 
vii. Şeriat Kurulu'na görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlayacak yeterli kaynaklar 

sağlanmıştır.  
 
Şeriat Kurulu, yönetimin öncelikli olarak Şeriat Uyumuna odaklanmaya devam etmesini öneriyor. 
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Tavsiyeler 
Şeriat uyumunun gözden geçirilmesi ve Dahili / Harici Şeriat Denetimi raporları temelinde aşağıdaki 
hususları değerlendirmenizi öneriyoruz: 
 
Hesap Açma 
Yıl içinde yönetim tarafından, hesap açma formunun yanlış kullanımının en aza indirilmesini / ortadan 
kaldırılmasını sağlayacak merkezi bir hesap açma süreci başlatılmıştır. Temmuz 2018’e kadar açılan 
hesaplarda devam eden IBW’lerin geleneksel hesap açma formlarını kullanmaları konusunda uzun 
süredir devam eden bir sorunu çözebilecek bu girişimi takdir ediyoruz. Yeni hesap açma prosedürü 
kapsamında, bazı durumlarda müşteriler tarafından yalnızca hesap açılış formlarının imzalandığı ve 
hesap açılış formlarının şart ve koşullarının ayrı olarak imzalanmadığı tespit edilmiştir. Saptanan 
örneklerin en kısa zamanda düzeltilmesi önerilmektedir. 
 
Personel Rotasyonu 
İslami Bankacılık Pencerelerine (IBW) gönderilen ve Global Operasyonlar tarafından yayınlanan 
personelin eğitimi hakkındaki sarih talimatlara rağmen, gönderilen personele uygun eğitimin 
verilmemiş olduğu bazı durumlar saptanmıştır. İslami Bankacılık Şubeleri / Pencerelerindeki tüm 
personelin eğitimden geçtiğinden emin olmak için İK tarafından sağlam bir sürecin uygulanmasını 
tavsiye ediyoruz. 
 
Havuz Yönetiminin Otomasyonu 
Banka, kendi Yatırım Hesap Sahiplerine kar dağıtım mekanizmasında daha fazla şeffaflık sağlamak 
amacıyla, kurum içi geliştirme yoluyla kar dağıtım sürecini otomatikleştirmiştir. Banka hem Genel hem 
de Özel havuzları otomatikleştirmiştir ki bu takdire şayandır. Tüm sektör için bir zorluk olarak 
kalmasına rağmen, IERS ve Hazine Havuzlarının otomasyonuna yönelik seçeneklerin de 
araştırılmasını öneriyoruz. 
 
Müşteri Farkındalığı Oturumları 
Yönetim İslami Bankacılığa yönelik müşteri bilincini arttırmak için Ketta'da İslami bankacılığa dair bir 
kamu farkındalığı oturumu tertip etti. Oturum, Yerleşik Şeriat Kurulu Üyesi (RSBM) tarafından 
gerçekleştirildi ve katılımcılarca oldukça etkileşimli ve bilgilendirici olarak değerlendirildi. Önümüzdeki 
yıllarda daha fazla oturumun düzenlenmesini öneriyoruz. 
 
Personel Eğitimi 
Bir yandan yönetimin İK gelişimine yönelik çabalarını ve odaklanmasını takdir ederken, diğer taraftan 
yönetime, İslami bankacılık faaliyetlerinde yer alan tüm seviyelerdeki personele kapsamlı eğitim 
vermek için gerekli önlemleri almak suretiyle, İK kapasitesi oluşturma hakkında SBP tarafından 
yayınlanan son talimatlara olan uyumu sağlamasını tavsiye ediyoruz. Öğrenim ve Geliştirme 
departmanının bu kurallara uygun olarak kapsamlı bir eğitim planı geliştirmekte olduğu tarafımıza 
bildirildi. 
 
 
Müftü Muhammad Yahya Asim Dr. Ejaz Ahmad Samadani Dr. Muhammad Zubair Usmani 
Şeriat Kurulu Yerleşik Üyesi Şeriat Kurulu Üyesi Şeriat Kurulu Başkanı 
 
 
Tarih: 20 Şubat 2019 
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Bağımsız Denetçi Raporu 
Habib Bank Limited üyelerine  
 
Görüş 
 

Habib Bank Limited ve onun bağlı ortaklıklarının (Grup) 31 Aralık 2018 tarihli konsolide mali durum 
tablosu ve konsolide kar ve zarar hesabı, konsolide kapsamlı gelir tablosu, sona eren yıla ait konsolide 
öz sermaye değişiklikleri tablosu ve konsolide nakit akımı tablosu ve kayda değer muhasebe 
politikalarının bir özeti ile diğer açıklayıcı bilgileri içeren konsolide mali tablolara yönelik notlardan 
oluşan ekli konsolide mali tablolarını denetlemiş bulunmaktayız. 
 

Konsolide mali tabloların Grubun 31 Aralık 2018 itibarıyla konsolide mali konumunu ve mali 
performansını ve o tarihte sona eren mali yıla ait nakit akışını Pakistan'da uygulanmakta olan 
muhasebe ve raporlama standartlarına uygun bir şekilde gerçek ve adil olarak yansıttığı kanaatine 
vardık. 
 
Görüşe Yönelik Dayanak 
 

Denetimimizi Pakistan’da geçerli olan Uluslararası Denetim Standartları'na (ISA'lar) uygun bir şekilde 
gerçekleştirdik. Bu standartlara göre sorumluluklarımız raporumuzun Denetçilerin Konsolide Mali 
Tabloların Denetimi Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Pakistan Yeminli Mali 
Müşavirler Enstitüsü tarafından kabul edilen Muhasebecilere yönelik Uluslararası Etik Standartları 
Kurulu'nun Profesyonel Muhasebecilere yönelik Mesleki Etik Kuralları'na (Kurallar) uygun olarak 
Gruptan bağımsızız ve diğer etik sorumluluklarımızı Kurallara uygun olarak yerine getirdik. Temin 
ettiğimiz denetim kanıtlarının görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak 
oluşturduğuna inanıyoruz. 
 

Önemli Denetim Konuları 
 

Önemli denetim konuları, cari döneme ait konsolide mali tabloların denetiminde mesleki 
muhakememiz için en fazla önem arz eden hususlardır. Bu konular, konsolide mali tabloların bir bütün 
olarak denetlenmesi bağlamında ve bunun üzerine görüşümüzü oluştururken ele alınmış olup, bu 
konular hakkında ayrı bir görüş sunmayız. 
 

Önemli denetim konuları aşağıda yer almaktadır: 
 

s. 
No. 

Önemli Denetim Konuları Konunun denetimimizde ele alınma şekli 

1 Avans karşılıkları 
(Konsolide mali tablolara ilave not 9.5'e bakın) 

 

 Grup avans karşılıklarını, takipteki tüm kredilerin ve avansların, 
Pakistan Devlet Bankası (SBP) tarafından yayınlanan İhtiyatlı 
Düzenlemelerde (PR'ler) belirtilen yaşlanma kriterlerine uygun 
olarak sınıflandırılmasını içeren zamana dayalı kriterler 
esasında ayırmaktadır. 
 
PR'ler yukarıdaki zamana dayalı kriterlere ek olarak avansların 
sınıflandırılmasını belirlemek için borçların kredilerin 
değerliliğinin öznel bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. 
 
PR'ler ayrıca tüketici portföyü için genel karşılık oluşturulmasını 
da gerektirir. 
 
Yabancı ülkelerdeki şubelerin ve bağlı ortaklıkların avanslarına 
yönelik karşılık, ilgili düzenleyici rejimlerin gereklilikleri 
doğrultusunda ayrılır. 
 
Grup, cari yılda konsolide kar zarar hesabında 1.961,36 milyon 
Rupi tutarında avans karşılığı net karşılık ayırmıştır. Grup, 31 
Aralık 2018 itibariyle avans karşılığı olarak 71.993,60 milyon 
Rupi tutmaktadır. 

Diğerlerine ilaveten, avans karşılıklarının doğrulanması 
için denetim prosedürlerimiz aşağıdakileri içeriyordu: 
 
Zarar olaylarını tanımlamak ve takipteki krediler için 
gerekli karşılık tutarını belirlemek için Grup tarafından 
oluşturulan kilit kontrollerin tasarımını ve test edilen 
faaliyet etkinliğini gözden geçirdik. 
 
Kontrollerin test edilmesi aşağıdakilerin test edilmesini 
kapsıyordu: 
 
•  Zamana dayalı kriterlere göre takipteki avansların 

doğru sınıflandırılmasına yönelik otomatikleştirilmiş 
(BT sistemi temelli) kontroller; 

 
•  Öznel kriterlere göre takipteki avansların varsayılan 

ve doğru sınıflandırma riskinin yüksek olduğu 
avansların izlenmesine yönelik kontroller; 

 
•  Karşılıkların doğru hesaplanması ve kaydedilmesine 

yönelik kontroller; ve 
 
•  Yönetim tarafından sürekli yeniden değerlendirme 

de dahil olmak üzere karşılıklarla ilgili yönetim ve 
onay süreci üzerindeki kontroller. 
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s. 

No. Önemli Denetim Konuları Konunun denetimimizde ele alınma şekli 

 Yukarıdaki kriterlere dayanarak avans karşılığının belirlenmesi, 
önemli bir muhakeme ve tahmin alanı olmaya devam 
etmektedir. Bu kararların / tahminlerin etkisinin taşıdığı önem ve 
Grubun genel mali durum beyanına göre ilerlemelerin arz ettiği 
önem nedeniyle, avans karşılıkları alanını önemli bir denetim 
konusu olarak değerlendirdik. 

Mevzuat gerekliliği uyarınca, toplam avans portföyünün 
en az yüzde altmışını örnekleyip test ettik ve örnek kredi 
hesapları için aşağıdaki temel prosedürleri 
gerçekleştirdik: 
 
•  Kredi geri ödemeleri / fiyat farkı taksitleri 

ödemeleri doğrulandı ve takipteki alacakların 
vadesi geçen gün sayısına göre doğru bir şekilde 
sınıflandırılması ve kategorilere ayrılması kontrol 
edildi. 

 
•  İzleme listesindeki hesaplar incelendi ve münferit 

olgu ve durumların gözden geçirilmesine, yönetim 
ile yapılan görüşmelere ve borçluların mali 
koşullarını değerlendirmemize dayalı olarak, bu 
hesapların canlı olarak sınıflandırılmasının uygun 
olup olmadığına dair bir karar verildi. 

 
PR'ler kapsamında belirtilen kriterlere uygun karşılık 
tutarını yeniden hesaplayarak, takipteki avanslar özel 
karşılığının ve tüketici finansmanı genel karşılığının 
doğruluğunu kontrol ettik. 
Denetim için seçilen yurt dışı şubelerin ve bağlı 
ortaklıkların denetçileri için, önemli bir risk olarak 
“Avans karşılığı”nı vurgulayan talimatları yayınladık. Bu 
şubelerin ve bağlı ortaklıkların denetçileri, yasal 
gerekliliklere uygunluğu kontrol etmek için denetim 
prosedürleri uyguladılar ve sonuçlarını bize bildirdiler. 

2 New York Şubesine ilişkin Mevzuat Konuları
(Konsolide mali tablolara ilave not 21.3.2'ye bakın) 

 

 Bankanın New York’ta, New York Eyaleti Finansal Hizmetler 
Dairesi (NYSDFS) ruhsatlı bir şubesi bulunmaktadır ve Şube 
New York Federal Rezerv Bankasının (FRBNY) gözetimine ve 
denetimine tabidir. 
 
7 Eylül 2017'te NYSDFS, Banka ve New York Şubesi bir 
Muvafakat Emri üzerinde mutabakata varmışlardır. Muvafakat 
Emri uyarınca, bağımsız bir üçüncü tarafın genişletilmiş bir 
incelemesi halen devam etmektedir. ABD Adalet Bakanlığı'nın 
(DOJ) bir parçası olan ABD Başsavcılığı New York Doğu 
Bölgesi Ofisi, Bankanın kara para aklamayla mücadele 
yasalarına ve Banka Gizlilik Yasası'na uyumuyla ilgili belgeleri 
istedi. 
 
Ekonomik kaynakların ülke dışına çıkma olasılığı olduğunda, 
ilgili açıklama, riski anlamada kilit mahiyettedir. Notta belirtildiği 
gibi, yönetim, yukarıdaki hususların çözümünün, Grup üzerinde 
olası bir etki de dahil olmak üzere, bu aşamada 
belirlenemeyeceğini düşünmektedir. Söz konusu husus 
konsolide mali tablolarda bir şarta bağlılık olarak 
açıklanmaktadır. İlgili belirsizlik seviyesi ortadayken, konu 
önemli bir risk olarak tanımlanmış ve önemli bir denetim konusu 
olarak kabul edilmiştir. 

Denetim prosedürlerimiz aşağıdakileri içermektedir: 
 
•  Mevzuat konularının durumu ve konsolide mali 

tablolar üzerindeki olası etkileri hakkında 
görüşlerini almak için üst yönetim ve Yönetim 
Kurulu Denetim Komitesi ile görüşmeler yaptık; 

 
•  Mevzuat işleminin mahiyeti ve durumuyla birlikte 

başka olası riskleri de anlamak amacıyla 
Pakistan'da HBL NY meselesiyle ilgilenen 
Bankanın hukuk müşaviriyle görüşmeler yaptık; 

 
•  İlgili mevzuat yazışmalarını gözden geçirdik; 

 
•  Bankanın harici hukuk danışmanından yasal 

görüş aldık; 
 
•  Verilen kararların uygunluğunu değerlendirmek 

için Kurul toplantı tutanaklarını okuduk; ve 
 
•  Konunun yürürlükteki mali raporlama çerçevesine 

uyup uymadığını belirlemek için konsolide mali 
tablolarda bu konu üzerine yapılmış açıklamaları 
değerlendirdik. 
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s. 

No. 
Önemli Denetim Konuları Konunun denetimimizde ele alınma şekli 

3 Emeklilik yardım yükümlülükleri 
(Konsolide mali tablolara ilave not 36'e bakın)

 

 Banka kendi çalışanları için çeşitli yardım planları işletmektedir. 
 
Tanımlı yardım yükümlülüklerine bakımından yükümlülüğün 
belirlenmesi, tahminlerin kullanılmasını içerir ve bunlar tanımlı 
yardım yükümlülüklerinin bugünkü değerini hesaplamada 
kullanılan demografik ve finansal değişkenlere duyarlıdır. Sonuç 
olarak, fiili tutarlar mali durum tablosunda belirtilen tutardan 
önemli ölçüde farklı olabilir. 
 
Çalışanların emeklilik haklarına ilişkin karşılık, hak sahibi 
çalışanlara ödenecek emekli aylığı ile ilgili yükümlülüğü içerir. 
Yıl içerisinde, aralarında Habib Bank Limited'in de bulunduğu 
bankaların yaptığı başvuruyu değerlendiren Pakistan Yüksek 
Mahkemesi, aldığı kararda çalışanların asgari aylık emekliliğini 
artırdığını ilan etti. Banka, yasal tavsiyeye dayanarak ve 
Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin kararına uygun olarak emekli 
aylığı ödemelerine başlamıştır. 
 
Bu alana önemli bir denetim konusu olarak odaklandık, çünkü 
Yüksek Mahkeme'nin emekli aylıkları ile ilgili kararı yıl içindeki 
önemli bir gelişmeydi. Ayrıca, emeklilik sosyal yardım 
yükümlülüklerinin değerleme konusunun tamamı karmaşıktır ve 
yönetimin belirleyeceği ilgili uzmanların katılımı da dahil olmak 
üzere uygun aktüeryal varsayımların seçiminde önemli bir 
muhakeme gerektirir. 

Diğerlerinin yanında, emeklilik yardım yükümlülüklerinin 
belirlenmesine ilişkin denetim prosedürlerimiz 
aşağıdakileri içermiştir: 
 
•  Plan varlıklarının rayiç değerini test ettik; 
 
•  Hesaplamadaki aktüerya tarafından kullanılan 

Banka verilerini, bir test bazlı olarak, bağımsız bir 
biçimde doğruladık; 

 
•  Yönetimin temel varsayımlarının ve aktüeryal 

hesaplamaların makul olup olmadığını 
değerlendirmek üzere bağımsız bir aktüerya uzmanı 
tuttuk; 

 
•  Emeklilik konusu ile ilgili olarak yönetim tarafından 

edinilen hukuki görüşü gözden geçirdik; 
 
•  Ulaşılan sonuçların uygunluğunu değerlendirmek 

için emeklilik meselesinin özel olarak tartışıldığı 
Kurul tutanaklarını gözden geçirdik; ve 

 
•  Ayrıca konunun yürürlükteki mali raporlama 

çerçevesine uyup uymadığını belirlemek için 
konsolide mali tablolarda bu konu üzerine yapılmış 
açıklamaları değerlendirdik. 

4 Mali tabloların formatında değişiklik
(Konsolide mali tablolara ilave not 4.1.3'e bakın)

 

 Pakistan Devlet Bankası (SBP), bankaların yıllık mali 
tablolarının formatını değiştirmiştir. Tüm bankalar yıllık mali 
tablolarını 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren muhasebe 
yılından itibaren geçerli olacak şekilde revize edilmiş formatta
hazırlamaya yönlendirilmiştir. Dolayısıyla, Grup bu konsolide 
mali tabloları Pakistan Devlet Bankası'nın öngördüğü yeni 
formatta hazırlamıştır. 
 
Yeni gerekliliklere dönüşümün bir parçası olarak, yönetim önceki 
ve güncel format arasındaki farkları tanımlamak için bir boşluk 
analizi gerçekleştirmiştir. Yeni formatın benimsenmesi, belli 
muhasebeleştirme şartlarını ve bazı mali bilgilerin yeniden 
sınıflandırılmasını gerektiriyordu. Değiştirilen format ayrıca 
konsolide mali tablolarda bazı yeni açıklamalar da getirdi. 
 
Revize edilmiş formatın ilk kez benimsenmesinin bu konsolide 
finansal tablolar üzerindeki önemli etkisinin ışığında, bunu 
önemli bir denetim konusu olarak değerlendirdik. 

SBP'nin değiştirilmiş banka yıllık mali tablo formatının 
gerekliliklerini gözden geçirdik ve anladık. Denetim 
prosedürlerimiz aşağıdakileri içermektedir: 
 
•  Yönetimin, yeni formata uymaları için konsolide mali 

tablolarda gerekli değişiklikleri belirleme süreci göz 
önüne alındı; ve 

 
•  Uygunluklarının değerlendirilmesi için yeni formatın 

benimsenmesi sonucunda konsolide mali tablolarda 
yapılması gereken değişikliklerle ilgili temel 
destekler elde edildi ve bunlar bir test temelinde 
doğrulandı. 

 
 
Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bunların Bağımsız 
Denetçi Raporları Dışındaki Bilgiler 
 
Diğer bilgilerden yönetim sorumludur. Diğer bilgiler, Yıllık Raporda yer alan bilgileri içermekte olup, 
konsolide ve konsolide olmayan mali tabloları ve denetçimizin bunlara yönelik raporlarını 
içermemektedir. 
 
Konsolide mali tablolar hakkındaki görüşümüz diğer bilgileri kapsamamaktadır ve bunlarla ilgili 
herhangi bir formda güvence yargısı ifade etmemekteyiz. 
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Konsolide mali tablolara ilişkin denetimimizle bağlantılı olarak, sorumluluğumuz diğer bilgileri okumak 
olup bunu yaparken, diğer bilgilerin konsolide mali tablolarla veya denetimde elde edilen bilgilerimizle 
önemli ölçüde tutarsız olup olmadığını veya başka bir şekilde bariz şekilde gerçeğe aykırı olup 
olmayacaklarını dikkate almaktır. Yaptığımız çalışmaya dayanarak, bu diğer bilgilerin önemli bir 
yanlışlığı olduğu sonucuna varırsak, bu gerçeği bildirmemiz gerekir. Bu anlamda bildireceğimiz hiçbir 
şey bulunmamaktadır. 
 
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Yönetimin ve Yönetim Kurulu'nun Sorumlulukları 
 
Yönetim konsolide mali tabloların Pakistan'da uygulanmakta olan muhasebe ve raporlama 
standartlarına ve 2017 Şirketler Kanunu'na (XIX/2017) uygun olarak hazırlanması ve gerçek değerleri 
yansıtacak şekilde sunulmasından ve yönetimin hile veya hatadan da ileri gelse konsolide mali 
tablolarının önemli yanlış beyanlardan arınmış olarak hazırlanmasını sağlamak için gerekli olduğunu 
belirlediği dahili kontrollerden sorumludur. 
 
Konsolide mali tabloların hazırlanmasında yönetim, Grubu tasfiye niyeti taşımadıkça veya 
operasyonları durdurmadıkça ya da bunu yapmaktan başka gerçekçi bir alternatifi bulunmadıkça 
Grubun başarılı bir işletme olarak devam etme becerisini değerlendirmekten, uygulanabilir olduğunda, 
söz konusu başarılı işletme ilgili hususları açıklamaktan ve işletmenin devamlılığı temelli muhasebeyi 
kullanmaktan sorumludur. 
 
Yönetim Kurulu, Grubun mali raporlama sürecini denetlemekten sorumludur.  
 
Denetçinin Konsolide Mali Tabloların Denetimine Yönelik Sorumluluğu 
 
Hedeflerimiz, bir bütün olarak konsolide mali tabloların önemli yanıltıcı bilgilerden ari olup olmadığına, 
bunların dolandırıcılık veya yanlışlığa bağlı olup olmadığına dair makul güvence sağlamak ve 
görüşümüzü içeren bir denetçi raporu yayınlamaktır. Makul güvence, yüksek düzeyde bir güvencedir. 
Fakat Pakistan’da geçerli olduğu şekilde ISA’lara uygun olarak yapılan bir denetimin, mevcut 
olduğunda, daima önemli bir yanlışlığı tespit edeceğinin garantisi değildir. Yanlış beyanlar 
dolandırıcılık veya hatadan kaynaklanabilir ve münferiden veya toplu olarak, bu konsolide mali tablolar 
temelinde kullanıcıların aldığı ekonomik kararları makul bir şekilde etkilemeleri beklenebiliyorsa, 
önemli olarak kabul edilir. 
 
Pakistan'da geçerli olan ISA'lara uygun bir denetimin bir parçası olarak, denetim boyunca profesyonel 
muhakemeyi kullanır ve profesyonel şüpheciliği sürdürürüz. Ayrıca: 
 
•  Konsolide mali tablolardaki önemli yanıltıcı bilgi risklerini, ister sahtekarlıktan ister hatadan 

kaynaklansın, tespit edip değerlendiriyor, bu risklere duyarlı denetim prosedürleri tasarlıyor ve 
uyguluyor ve görüşümüze temel teşkil etmesi için yeterli ve uygun denetim kanıtları elde 
ediyoruz. Sahtekârlıktan kaynaklanan önemli bir yanıltıcı bilgiyi tespit etmeme riski, sahtekarlık 
muvazaayı, sahteciliği, kasıtlı ihmalleri, yanlış beyanları veya iç kontrolün geçersiz kılınmasını 
kapsayabileceğinden, bir hatadan kaynaklanandan daha yüksek risktir. 

 
•  Koşullara uygun denetim prosedürleri tasarlamak amacıyla ancak Grubun iç kontrolünün 

etkinliği hakkında görüş bildirmek amacına yönelik olmamak kaydıyla, denetim ile ilgili bir iç 
kontrol anlayışı elde ederiz. 

 
•  Kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunu ve muhasebe tahminlerinin ve bunlarla ilgili 

yönetim tarafından yapılan açıklamaların makul olup olmadığını değerlendiririz. 
 
•  Yönetimin işletmenin devamlılığı temelli muhasebeyi kullanma uygunluğuna ve elde edilen 

denetim kanıtlarına dayanarak, Grubun başarılı bir işletme olarak devam etme kabiliyetine dair 
önemli bir şüphe uyandırabilecek olaylar veya şartlara bağlı önemli bir belirsizliğin mevcut olup 
olmadığına dair karara varırız. Önemli bir belirsizliğin var olduğu sonucuna varırsak, 
denetçimizin raporunda konsolide mali tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz veya bu 
açıklamaların yetersiz olması durumunda fikrimizi değiştirmemiz gerekmektedir. Sonuçlarımız, 
denetçimizin rapor tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Ancak, 
gelecekteki olaylar veya koşullar Grubun başarılı bir işletme olarak devam etmeye son 
vermesine neden olabilir. 
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•  Açıklamalar dahil olmak üzere konsolide mali tabloların sunumu, yapısı ve içeriği ile, konsolide 
mali tabloların temel işlemleri ve olayları adil bir sunum sağlayacak şekilde temsil edip 
etmediğini değerlendiriyoruz. 

 
•  Konsolide mali tablolar hakkında görüş bildirmek için, Grup ile kuruluşların veya ticari 

faaliyetlerinin finansal bilgileri hakkında yeterli uygun denetim kanıtı elde ederiz. Grup 
denetiminin istikametinden, gözetiminden ve performansından biz sorumluyuz. Yalnızca denetim 
görüşümüzden sorumlu tutulacağız. 

 
Diğer konuların yanı sıra, denetimimizin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile denetimimiz sırasında 
tespit ettiğimiz iç kontroldeki önemli eksiklikleri de içeren önemli denetim bulguları hakkında Yönetim 
Kurulu ile iletişim kurarız. 
 
Ayrıca, Bağımsızlık ile ilgili etik gerekliliklere uyduğumuzu ve bağımsızlığımıza ve uygun olduğu 
durumlarda ilgili güvenceleri ilgilendireceğini makul olarak düşünülebilecek tüm ilişkileri ve diğer 
meseleleri onlarla paylaşmamızı sağlamak için Yönetim Kuruluna bir açıklama sunarız. 
 
Yönetim Kurulu ile paylaşılan hususlardan, cari döneme ait konsolide mali tabloların denetimindeki en 
önemli hususları belirliyoruz ve dolayısıyla bunlar önemli denetim konularıdır. Kanun veya mevzuat 
konu hakkında kamuya açıklama yapılmasını engellemediği sürece veya son derece nadir durumlarda 
ki bunu yapmanın olumsuz etkilerinin makul derecede bu iletişimin kamu yararına yapılmasının 
faydalarına ağır basmasından ötürü bir konunun raporumuzda iletilmemesi gerektiğini belirlemediğimiz 
sürece bu hususları denetçimizin raporunda açıklarız. 
 
Bu bağımsız denetçi raporuyla sonuçlanan denetimde görev alan ortak Salman Hussain'dir. 
 
A. F. Ferguson & Co. 
Yeminli Mali Müşavirler 
 
Karaçi 
 
Tarih: 25 Şubat 2019 
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Konsolide Mali Durum Tablosu 

31 Aralık 2018 Pazartesi itibariyle 
 
 
2018 2017 2016  Açıklama 2017 2018 2016 

------------ (‚000 ABD $) ------------   -------- (‚000 ABD $) -------- 
 (Yeniden İfade 

Edilmiş) 
(Yeniden 
İfade 

Edilmiş) 

   (Yeniden İfade 
Edilmiş) 

(Yeniden İfade 
Edilmiş) 

   VARLIKLAR     

 

Hazine bankalarındaki 
nakit ve bakiyeler
Diğer bankalardaki nakit 
bakiyeler
Finansal kurumlara verilen 
krediler
Yatırımlar
Avanslar
Duran varlıklar
Maddi olmayan duran 
varlıklar
Ertelenmiş vergi varlıkları
Diğer varlıklar 

 
   YÜKÜMLÜLÜKLER 

 
    

 

Ödenecek senetler

 

Borçlanmalar
Mevduatlar ve diğer 
hesaplar
Finansal kiralamaya tabi 
varlıklara ilişkin 
yükümlülükler
İkincil Borç
Ertelenmiş vergi 
yükümlülüklerinden
Diğer yükümlülükler
 
 
NET VARLIKLAR 
 

 
 
 

 
 

AŞAĞIDAKİLER 
TARAFINDAN TEMSİL 
EDİLMEKTEDİR 

    

Özsermaye  

 

Hisse sermayesi 
Yedekler 
Varlıkların yeniden 
değerleme fazlası - vergi 
düşüldükten sonra 
Tahsis edilmemiş kâr 
 
Bankanın hisse sahiplerine 
isnat edilebilir toplam 
sermaye 
 
Kontrol gücü olmayan 
paylar 
 
 
 
 

 
 

MUHTEMEL ZARARLAR VE TAAHHÜTLER 21 
 
 
1-48 arası ekli notlar ve I-III arası ekler bu konsolide mali tabloların ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. 
 
 
 
 

Muhammad Aurangzeb 
Başkan ve CEO 

Rayomond Kotwal 
Mali İşler Başkanı 

Dr. Najeeb Samie
Yönetim Kurulu Üyesi

Agha Sher Shah
Yönetim Kurulu Üyesi 

Moez Ahamed Jamal
Yönetim Kurulu Üyesi
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Konsolide Kar ve Zarar Hesabı 
31 Aralık 2018 Pazartesi tarihinde sona eren mali yıl 
 

2018 2017   Açıklama 2018 2016 
------------ (‚000 ABD $)    ('000 Rupi) -------- 

 (Yeniden İfade 
Edilmiş) 

    (Yeniden 
İfade 

Edilmiş) 

 

Kazanılan fiyat farkı / getiri / kar / faiz  
Harcanan fiyat farkı / getiri / kar / faiz  

Net fiyat farkı / getiri / kar / faiz geliri 
     
  Fiyat farkı / kar / faiz dışı gelirler  

 

Ücret ve komisyon geliri  
Temettü geliri  

İştirakler ve ortak girişimlere ait kar payı 
Kambiyo (zararı) / geliri  
Türev ürünler (zararı) / geliri  
Menkul kıymetler kazancı - net  
Diğer gelirler  
Toplam fiyat farkı / kar / faiz dışı gelirler  
Toplam gelir  

     
 

 

Fiyat farkı / kar / faiz dışı harcamalar  
İşletme masrafları  
İşçi Refah Fonu  
Diğer masraflar  
Toplam fiyat farkı / kar / faiz dışı 
harcamalar 

 

  
Karşılıklar, olağanüstü / sıradışı kalem ve vergi 
öncesi kar 
Karşılıklar ve tahsil edilmesi imkansız 
borç - net 

 

Olağanüstü / sıradışı kalem - New York 
Eyaleti Finansal Hizmetler Dairesine 
yapılan ön anlaşma ödemesi için nakit 
çıkışı 

 

Vergilendirme öncesi Kar 
 

 

Vergilendirme  
  
Vergilendirme sonrası kar  
  
Aşağıdakilere isnat edilebilir:  
  
 
Bankanın öz sermaye sahiplerine isnat 
edilenler 

 

    ----------------(Rupi) ---------------- 
  Temel ve seyreltilmiş hisse başına 

kazançlar 

 
 
1-48 arası ekli notlar ve I-III arası ekler bu konsolide mali tabloların ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. 

 
 
 

Muhammad Aurangzeb 
Başkan ve CEO 

Rayomond Kotwal 
Mali İşler Başkanı 

Dr. Najeeb Samie
Yönetim Kurulu Üyesi

Agha Sher Shah
Yönetim Kurulu Üyesi 

Moez Ahamed Jamal
Yönetim Kurulu Üyesi
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Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu 
31 Aralık 2018 Pazartesi tarihinde sona eren mali yıl 
 

2018 2017   Açıkla
ma 

2018 2016 

------------ (‚000 ABD $)    ('000 Rupi) -------- 
 (Yeniden İfade 

Edilmiş) 
    (Yeniden 

İfade 
Edilmiş) 

 

İsnat edilebilecek yıla ait vergilendirme sonrası kar: 
Bankanın öz sermaye sahiplerine isnat edilenler 
Kontrol gücü olmayan paylar 
 
Diğer kapsamlı gelirler / (zararlar) 
 
Müteakip dönemlerde kar ve zarar hesabında yeniden 
sınıflandırılabilecek kalemler 
 
 
İsnat edilebilecek yabancı şubeler, bağlı ortaklıklar, ortak girişim 
ve iştiraklere yapılan net yatırımın kur farkı etkisi - vergi sonrası: 
Bankanın öz sermaye sahiplerine isnat edilenler 
Kontrol gücü olmayan paylar 
 
Bağlı ortakların kur çevrim karşılıklarındaki payı 
 
Yatırımların yeniden değerlenmesine dair fazladaki / açıktaki 
hareket - vergiler düşüldükten sonra 
aşağıdakilere isnat edilebilir: 

Bankanın öz sermaye sahiplerine isnat edilenler 
Kontrol gücü olmayan paylar 

 
Bağlı ortakların yatırımlarının yeniden değerleme fazlası / açığı 
payındaki hareket - vergi sonrası 
 
Müteakip dönemlerde kar ve zarar hesabında yeniden 
sınıflandırılmayacak kalemler 
 
Aşağıdakilere isnat edilebilir belirlenmiş tazminat 
yükümlülüklerindeki yeniden ölçüm kayıpları - net: 
Bankanın öz sermaye sahiplerine isnat edilenler 
Kontrol gücü olmayan paylar 
 
Bağlı ortakların belirlenmiş tazminat yükümlülüklerindeki yeniden 
ölçüm kayıp payı 
- vergi düşüldükten sonra 
 
İşletme sabit aktiflerinin yeniden değerlenmesine dair fazladaki / 
açıktaki vergi düşüldükten sonra aşağıdakilere isnat edilebilir 
hareket:  

Bankanın öz sermaye sahiplerine isnat edilenler 
Kontrol gücü olmayan paylar 

 
Bankacılık dışı kıymetlerin yeniden değerleme fazlasından 
devredilen - vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar 
İştiraklerin sabit varlıklarının yeniden değerlenmesine dair 
fazladaki / açıktaki hareket 

- vergi düşüldükten sonra 
 
Sabit kıymetlerin yeniden değerleme fazlasından devredilen - 
vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar 
Bankacılık dışı varlıkların yeniden değerlenmesine dair fazladaki 
/ açıktaki hareket - vergiler düşüldükten sonra 
Toplam kapsamlı gelir 
 
Toplam kapsamlı gelirin isnat edildikleri: 
 
Bankanın öz sermaye sahiplerine isnat edilenler 
Kontrol gücü olmayan paylar 

 
1-48 arası ekli notlar ve I-III arası ekler bu konsolide mali tabloların ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. 
 
 

Muhammad Aurangzeb 
Başkan ve CEO 

Rayomond Kotwal 
Mali İşler Başkanı 

Dr. Najeeb Samie
Yönetim Kurulu Üyesi

Agha Sher Shah
Yönetim Kurulu Üyesi 

Moez Ahamed Jamal
Yönetim Kurulu Üyesi
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Konsolide Öz Kaynaklardaki Değişim 
Tablosu 
31 Aralık 2018 Pazartesi tarihinde sona eren mali yıl 
 

  

Banka hissedarlarına isnat edilebilir 

Kontrol 
gücü 

olmayan 
hisse 

Toplam Hisse 
sermay

esi 

Yedekler Yeniden değerleme 
Fazlası / (Eksiği) 

Ara 
Toplam Döviz çeviri 

yedeği 

Sermaye Gelir 
Zorunlu yedekler 

Dağıtılamaz 
sermaye yedeği 

Müşterek kontrol 
edilen teşebbüsün 

satın alınmasına dair 
sermaye yedeği 

Genel 
yedek 

Tahsis 
edilmemi
ş kar 

Yatırımlar 

Sabit / 
Bankacıl
ık Dışı 
Varlıklar 

Zorunlu 
yedekler 

Banka 

('000 Rupi) 
 

 
31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Bakiye (bildirildiği 
şekilde) 
Muhasebe politikalarında yapılan geçmişe dönük 
değişikliğin etkisi 
Fazlanın özkaynaklara yeniden sınıflandırılması (açıklama 
4.1.3) Tahsis edilmemiş kara transfer edilen sabit 
kıymetlerin yeniden değerlemesindeki açık (açıklama 
4.1.1) 
 
31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Bakiye (yeniden beyan)  
 
Yıllık toplam kapsamlı gelir 
31 Aralık 2017 tarihinde son eren mali yıla ait 
vergilendirme sonrası kar (yeniden beyan) 
 
Diğer kapsamlı gelirler / (zararlar) 
Yabancı şubeler, bağlı ortaklıklar, ortak girişim ve 
iştiraklere yapılan yatırımın kur farkı etkisi - net  
İştiraklerin kur farkı karşılığının payı Belirlenmiş tazminat 
yükümlülüklerinde yeniden ölçüm kaybı - vergi sonrası 
Bağlı ortakların belirlenmiş tazminat yükümlülüklerindeki 
yeniden ölçüm kayıp payı - net 
Varlıkların yeniden değerlenmesine dair fazladaki / açıktaki 
hareket - vergiler düşüldükten sonra  
Bağlı ortakların aktiflerinin yeniden değerleme fazlasındaki 
payı - vergi sonrası 
 
Zorunlu yedeklere devredilen 
 
Aktiflerin yeniden değerleme fazlasından devredilen - 
vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar 
 
Doğrudan özkaynaklara kaydedilen, sahiplerle yapılan 
işlemler 
 
Nihai nakit temettü - 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yılı 
müteakip ilan edilen hisse başına 3,5 Rupi 1. ara dönem 
nakit temettü - hisse başına 3,5 Rupi 
2. ara dönem nakit temettü - hisse başına 3,5 Rupi 
 
 
Bir bağlı ortaklıktaki azınlık hissedarından ilave hisse satın 
alımı 
İştirakler zorunlu fonundan sermaye artırımı  
Banka şubesinin HBL Bank UK Limited'e (eski adıyla 
Habibsons Bank Limited) satışındaki kur farkı 
Banka şubelerinin satışında gerçekleşen kur farkı 
31 Aralık 2017 itibariyle Bakiye (yeniden beyan) 
IFRS 9'un kabul edilmesinin etkisi - vergi sonrası net 
(açıklama 4.1.2) 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle bakiye 
(yeniden beyan) 
Yıllık toplam kapsamlı gelir 
31 Aralık 2018 Pazartesi tarihinde son eren mali yıla ait 
vergilendirme sonrası kar  
Diğer kapsamlı gelirler / (zararlar) 
Yabancı şubeler, bağlı ortaklıklar, ortak girişim ve 
iştiraklere yapılan net yatırımın kur farkı etkisi - net  
İştiraklerin kur farkı karşılığının payı Belirlenmiş tazminat 
yükümlülüklerinde yeniden ölçüm kaybı - vergi sonrası 
Bağlı ortakların belirlenmiş tazminat yükümlülüklerindeki 
yeniden ölçüm kayıp payı - net 
Varlıkların yeniden değerlenmesine dair fazladaki / açıktaki 
hareket - vergiler düşüldükten sonra  
Bağlı ortakların aktiflerinin yeniden değerleme fazlasındaki 
payı - vergi sonrası 
 
 
Zorunlu yedeklere devredilen 
 
Aktiflerin yeniden değerleme fazlasından devredilen - 
vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar 
 
Doğrudan özkaynaklara kaydedilen, sahiplerle yapılan 
işlemler 
 
Nihai nakit temettü - 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren 
yılın akabinde ilan edilen hisse başına 1,0 Rupi 
Birinci ara dönem nakit temettüsü - Hisse başına 1,0 Rupi  
İkinci ara dönem nakit temettüsü - Hisse başına 1,0 Rupi  
Üçüncü ara dönem nakit temettüsü - Hisse başına 1,0 
Rupi 
 
İştirakler zorunlu fonundan sermaye artırımı  
31 Aralık 2018 tarihi itibariyle bakiye 

 
 
1-48 arası ekli notlar ve I-III arası ekler bu konsolide mali tabloların ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. 
 

Muhammad Aurangzeb 
Başkan ve CEO 

Rayomond Kotwal 
Mali İşler Başkanı 

Dr. Najeeb Samie
Yönetim Kurulu Üyesi

Agha Sher Shah
Yönetim Kurulu Üyesi 

Moez Ahamed Jamal
Yönetim Kurulu Üyesi
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Konsolide Nakit Akış Tablosu 
31 Aralık 2018 Pazartesi tarihinde sona eren mali yıl 
 

2018 2017   Açıklama 2018 2016 
(‚000 ABD $)    ('000 Rupi) 

 (Yeniden İfade 
Edilmiş) 

    (Yeniden İfade 
Edilmiş) 

 

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 
Olağanüstü / sıradışı kalem ve vergi öncesi kar 
 
Temettü geliri 
İştirakler ve ortak girişimlere ait kar payı 
 
 
Ayarlamalar: 
Aşınma Payı 
Amortisman 
Değer düşüklüğüne ilişkin ters kayıt 
Yatırımların değer düşüklüğü karşılığı 
Kredi ve avanslar için karşılık 
Diğer varlıklar için karşılık 
Bilanço dışı yükümlülüklerin için karşılık / (ters kayıt) 
Ticari amaçla elde bulundurulan menkul kıymetlerin gerçekleşmemiş (kazanç) / 
kayıplar 
Şerefiyeden kaynaklanan kambiyo kazancı 
Banka şube satışlarında zarar - net 
İşletme sabit varlıklarının satışından elde edilen kazançlar - net 
İşçi Refah Fonu 
 
 
İşletme varlıklarında (artış) / düşüş 
Finansal kurumlara verilen krediler 
Ticari amaçla elde bulundurulan menkul kıymetler 
Avanslar 
Diğer varlıklar (peşin vergiler hariç) 
 
 
İşletme yükümlülüklerinde artış / (düşüş) 
Ödenecek senetler 
Mali kurumlardan alınan borçlar 
Mevduatlar ve diğer hesaplar 
Diğer yükümlülükler 
 
Ödenen gelir vergileri 
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit akışları 
 
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 
Satılmaya hazır menkul kıymetlere yapılan net yatırımlar 
Vadesine kadar tutma amacıyla menkul kıymetlere yapılan yatırımlar 
Ortaklara yapılan net yatırımlar 
Alınan temettü geliri 
Sabit varlıklara yatırımlar 
Maddi olmayan varlıklara yatırımlar 
Sabit varlıkların satışından elde edilen gelir 
Yabancı şubeler, bağlı ortaklıklar, ortak girişim ve iştiraklere yapılan net 
yatırımın kur farkı etkisi 
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit akışları 
 
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 
Bağlı ortaklıktaki kontrol gücü olmayan paylarca yapılan net yatırımın kur farkı 
etkisi 
Sermaye benzeri borcun geri ödemesi 
Bir bağlı ortaklıktaki azınlık hissedarından ilave hisse satın alımı 
Ödenen temettü 
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit akışları 
 
New York Eyaleti Finansal Hizmetler Dairesine yapılan ön anlaşma ödemesi 
için nakit çıkışı 
 
Yıl içinde nakit ve nakit benzerlerindeki artış 
Yılın başındaki nakit ve nakit benzerleri 
Döviz kurundaki değişikliğin nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi 
 
Yılsonundaki nakit ve nakit benzerleri 

 
 

1-48 arası ekli notlar ve I-III arası ekler bu konsolide mali tabloların ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. 
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Konsolide Mali Tablolara ilave notlar 

31 Aralık 2018 Pazartesi tarihinde sona eren mali yıl 
 
1 GRUP VE GRUBUN FAALİYETLERİ 
 
1.1 Hakim şirket 
 
Habib Bank Limited, Pakistan 
 
Habib Bank Limited (Banka) Pakistan'da kurulmuştur ve Pakistan'da ve yurt dışında ticari bankacılıkla ilgili hizmetlerle 
iştigal etmektedir. Banka'nın kanuni merkezi Habib Bank Tower, 9th Floor, Jinnah Avenue, İslamabad adresinde ve iş 
merkezi Habib Bank Plaza, I.I.Chundrigar Road, Karaçi adresindedir. Banka'nın hisseleri Pakistan Menkul Kıymetler 
Borsası'na kote edilmiştir. Banka 47 (2017: 47) İslami Bankacılık Şubesi dahil olmak üzere Pakistan içindeki 1.697 şube 
(2017:1.703) ve Karaçi İhracat Serbest İşleme Bölgesi (KEPZ) dahil 46 (2017: 48) yurtdışı şubesiyle faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Ağa Han Ekonomik Gelişme Fonu (AKFED), S.A. Banka'nın ana kuruluşudur ve kayıtlı merkezi İsviçre 
Cenevre'dedir. 
 
1.2 Banka Seyşeller'deki şubesini kapatma kararı almıştır. Seyşeller Merkez Bankası'ndan izin alındıktan sonra şube 
kapatılmaktadır. 28 Aralık 2018 tarihi itibariyle tüm müşteri faaliyetleri durdurulmuştur ve şube artık kapanış için gerekli 
formaliteleri tamamlamaktadır. 
 
1.3 Bağlı Ortaklıklar 
-  Habib Allied Holding Limited - % 90,50 pay sahipliği 
 
Habib Allied Holding Limited (HAHL), 9 Portman Street Londra İngiltere'deki kayıtlı ofisinde mukim, İngiltere'de kurulmuş 
olan özel bir şirkettir. HAHL, HBL Bank UK Limited'in (eski adıyla Habibsons Bank Limited) hakim şirketidir. 
 
- HBL Bank UK Limited (eski Habibsons Bank Limited) - % 90,50 etkin pay sahipliği 
 
HBL Bank UK Limited (HBL UK) (eski Habibsons Bank Limited), tamamına HAHL'in sahip olduğu bir HAHL bağlı 
ortaklığıdır ve Birleşik Krallık'ta kurulmuştur. HBL UK işletme müşterilerine olduğu gibi bireylere de bir dizi ticari 
bankacılık hizmetleri sunmaktadır. HBL UK'nin şirket merkezi 9 Portman Street, Londra, Birleşik Krallık adresindedir. 
HBL UK Birleşik Krallık'ta 9 ve Hollanda ile İsviçre'de birer şube ile faaliyet göstermektedir. Yıl içerisinde, HBL UK 
Paris'teki şubesini kapatmıştır. 
 
- Habib Finance International Limited - % 100 pay sahipliği 
 
Şirket Hong Kong Bankacılık Yönetmeliği kapsamında mevduat kabul eden bir şirket olarak kayıtlıdır ve asli faaliyetleri 
mevduat toplamak ve kredi ve ticari finansman sağlamaktır. Şirketin kanuni merkezi 602, 6th floor, Miramar Tower, 132 
Nathan Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong adresindedir. Şirket, gönüllü tasfiye talebinde bulunmuştur ve bu 
konuda gerekli formaliteleri tamamlama sürecindedir. 
 
- Habib Currency Exchange (Private) Limited - % 100 pay sahipliği 
 
HBL Currency Exchange (Private) Limited (HCEL) 2017 Şirketler Kanunu kapsamında Pakistan'da kurulmuş bir özel 
limited şirkettir. HCEL döviz işlemleriyle iştigal etmektedir ve şirket merkezi Plot No. 49-A, Block-6, PECHS Nursery, 
Main Shahrah-e-Faisal, Karaçi, Pakistan adresindedir. 
 
- HBL Asset Management Limited - % 100 pay sahipliği 
 
HBL Asset Management Limited (HBL AML) 2017 Şirketler Kanunu kapsamında Pakistan'da kurulmuş borsaya kote 
olmayan bir halka açık limited şirkettir. HBL AML varlık yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri yürütmek için 
Pakistan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SECP) lisansını almıştır. Şirketin kayıtlı adresi 7th Floor, Emerald 
Tower, G-19, Block 5, Main Clifton Road, Clifton, Karaçi’dir. 
 
- The First MicroFinanceBank Limited - % 50,51 pay sahipliği 
 
The First MicroFinanceBank Limited (FMFB) 2017 Şirketler Kanunu kapsamında Pakistan'da kurulmuş borsaya kote 
olmayan bir halka açık limited şirkettir. FMFB’nin asli faaliyeti 2001 Mikrofinans Kuruluşları Yönetmeliği'nde öngörüldüğü 
gibi toplumun fakir ve yetersiz hizmet alan kesimlerine mikrofinans hizmetlerini sağlamaktır. Şirketin kanuni merkezi 16th 
ve 17th floor, Habib Bank Tower, Blue Area, İslamabad, Pakistan adresindedir. FMFB, 184 (2017:145) şube / banka 
standı ve Pakistan Posta Hizmetleri (PPO) bünyesindeki 19 (2017: 41) alt ofisten oluşan toplamda 203 (2017:186) 
mekandan oluşan bir ağ üzerinden hizmet vermektedir. 
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Habib Bank Financial Services (Private) Limited - % 100 pay sahipliği 
 
Habib Bank Financial Services (Private) Limited 2017 Şirketler Yönetmeliği kapsamında Pakistan'da kurulmuş bir özel 
limited şirkettir. İslamabad'daki Mudaraba Şirketleri ve Mudabaralar Siciline bir Mudaraba Yönetim Şirketi olarak 
kayıtlıdır. Şirketin kanuni merkezi 1st floor, Bank House No-1, M.A. Jinnah Road, Karaçi, Pakistan adresindedir. 
 
2 SUNUMUN ESASI 
Bankacılık sisteminin İslami usullere kaymasıyla ilgili olarak Federal hükümetin direktifleri doğrultusunda, Pakistan devlet 
Bankası (SBP) muhtelif zamanlarda çeşitli genelgeler yayınlamıştır. Finansmanın ticaretle ilişkili usullerinin müsaade 
edilebilir şekilleri, malların bankalarca müşterilerinden satın alınması ve akabinde söz konusu malların vadeli ödeme 
esasında fiyatta uygun bir marj uygulanarak müşterilere geri satılmasını içermektedir. Bu düzenlemeler kapsamında 
doğan alışlar ve satışlar, bu mali tablolarda söz konusu halleriyle kendi başlarına yansıtılmazlar, fiilen istifade edilen 
imkan tutarı ve bunun üzerine fiyat farkının münasip bir kısmıyla kısıtlıdırlar. 
 
İslami bankacılık şubelerinin temel finansal rakamları bu konsolide mali tablolara Ek I de verilmiştir. 
 
Bu konsolide mali tablolarda gösterilen ABD Doları tutarlar yalnızca bilgi kolaylığı sağlamasına yönelik olarak ifade 
edilmişlerdir. 2017 ve 31 Aralık 2018 Pazartesi'de sona eren mali yıla ait mali durum tablosu, kar ve zarar hesabı, 
kapsamlı gelir tablosu ve nakit akış tablosu, 1 ABD Dolarının 138,8619 Rupi'ye karşılık geldiği kambiyo kuru kullanılmak 
suretiyle ABD Dolarına dönüştürülmüştür. 
 
2.1 Konsolidasyonun esası 
 
Konsolide mali tablolar, Bankaya ait mali tabloları ve bağlı ortaklıkların bağlı ortaklık üzerinde Grubun kontrolünün 
başladığı tarihten kontrolün sona erdiği tarihe kadar olan mali tablolarını birleştirir. Bağlı ortaklıkların mali tabloları satır 
satır bazında birleştirilir ve Banka'nın elinde bulundurduğu yatırımlar konsolide mali tablolardaki ilgili bağlı ortaklıkların 
özsermayelerine ve iktisap öncesi yedeklerine karşılık olarak elimine edilir. 
 
Bağlı ortaklıkların mali tabloları genellikle Hakim Şirket için geçerli olan muhasebe politikaları kullanılarak Hakim şirket ile 
aynı raporlama döneminde hazırlanırlar. Ancak: 
 
Bankacılık Harici bağlı ortaklıklar Uluslararası Muhasebe Standardı (IAS) 39’u uygular, Finansal Araçlar: 
Muhasebeleştirme ve Ölçüm, IAS 40, Yatırım Varlığı ve IFRS 7, Finansal Araçlar: Açıklamalar ve - Denizaşırı bağlı 
ortaklıklar ilgili yetki alanları içinde uygulanan yerel düzenlemelere uyum gösterirler. Önemli grup içi bakiyeler ve işlemler 
elimine edilir. 
 
İştirakler, finansal ve işletim politikaları üzerinde Grubun önemli etkiye sahip olduğu ancak Grup kontrolünde olmayan 
işletmelerdir. Ortak girişimler, Grubun mukaveleye dayalı anlaşmayla tesis edilmiş ortak kontrole sahip olduğu faaliyetler 
üzerine tüzel varlıklardır. İştirakler ve ortak girişimler özkaynaklar yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilirler. 
 
2.2 UYUM BEYANI 
 
Bu konsolide mali tablolar Pakistan'da geçerli muhasebe ve raporlama standartlarına uygun şekilde hazırlanmıştır. 
Bunlar aşağıdakilerden oluşmaktadır: 
 
2017 Şirketler Kanunu kapsamında tebliğ edildikleri haliyle Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından 
yayınlanmış Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS'ler); 
 
2017 Şirketler Kanunu kapsamında tebliğ edildikleri haliyle Pakistan Yeminli Mali Müşavirleri Enstitüsü (ICAP) tarafından 
yayınlanmış İslami Finansal Muhasebe Standartları (IFAS); 
 
1962 Bankacılık Şirketleri Yönetmeliği kapsamında yayınlanmış hükümler ve yönergeler; 
 
2017 Şirketler Kanunu hükümleri ve bu kanun kapsamında yayınlanmış yönergeler; 
 
Muhtelif zamanlarda SBP ve Pakistan Sermaye Piyasaları ve Borsa Komisyonu (SECP) tarafından yayınlanmış 
yönergeler. 
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1962 Bankacılık Şirketleri Yönetmeliği, 2017 Şirketler Kanunu veya SBP ve SECP tarafından yayınlanmış yönergeler 
IFRS veya IFAS gereklilikleriyle farklılık gösterdiğinde, 1962 Bankacılık Şirketleri Yönetmeliği, 2017 Şirketler Kanunu ve 
anılan yönergelerin gereklilikleri geçerli olacaktır. 
 
SBP (bkz. 26 Ağustos 2002 tarih ve 10 sayılı BSD Genelge Mektubu) Uluslararası Muhasebe Standardı 39, Finansal 
Araçlar düzenlemesinin uygulanmasını ertelemiştir: Bir sonraki talimata kadar bankacılık şirketleri için Muhasebeleştirme 
ve Ölçüm ve Uluslararası Muhasebe Standardı 40, Yatırım Varlığı. İlaveten, SECP 28 Nisan 2008 tarihli S.R.O 
411(1)/2008 vasıtasıyla IFRS 7, Finansal Araçlar: Açıklamalar bankalara uygulanabilirliğini ertelemiştir: Dolayısıyla bu 
standartların gereklilikleri bu konsolide mali tabloların hazırlanmasında dikkate alınmamıştır. Bununla beraber, yatırımlar 
çeşitli genelgeler vasıtasıyla SBP tarafından saptanmış gerekliliklerle uyumlu olarak sınıflandırılmış ve değerlemeye tabi 
tutulmuştur. 
 
SECP 1 Ocak 2015'ten itibaren başlayan muhasebe dönemleri için IFRS 10, Konsolide Mali Tablolar'ın uygulanabilir 
olduğunu tebliğ etmiştir. Bununla birlikte SECP, 28 Ocak 2016 tarihli SRO 56(l)/2016 aracılığıyla, bu standart ve 2017 
Şirketler Kanununun 228. Bölümü kapsamındaki konsolidasyon gereksiniminin, banka tarafından kendi varlık yönetimi 
şirketi tarafından idare edilen yatırım fonlarına yatırım yaptığında ve tröst yapısı kapsamında tesis edilmiş olduğunda 
uygulanmaz olduğunu belirtmektedir. Bundan ötürü Banka tarafından HBL Asset Management Limited (HBL AML) 
tarafından yönetilen yatırım fonlarına yapılan doğrudan yatırımlar, IFRS 10'da belirtilmiş kontrol tanımı kapsamında 
gerekli olanlar gibi konsolide edilmeyecektir. 
 
2.3 Standartlar, cari yıl içinde geçerli hale gelmiş mevcut muhasebe standartlarının yorumları ve bunlara 
yapılan tadiller. 
 
Cari yıl içerisinde IFRS 9, Finansal Enstrümanlar: Sınıflandırma ve Ölçüm, Bankanın belirli yurt dışı şubeleri için 
uygulanabilir hale geldi. IFRS 9'un benimsenmesinin Grubun mali tabloları üzerindeki etkisi aşağıdaki 4.1.2 no'lu 
açıklamada ifade edilmiştir. 
 
İlave olarak, 1 Ocak 2018'de veya sonrasında başlayan muhasebe dönemleri için Gruba yönelik olarak geçerli hale 
gelmiş olan mevcut muhasebe standartlarının yorumları ve tadilleri ve belirli diğer yeni standartlar bulunmaktadır. 
Bunların Grubun mali tablolarıyla alakalı olmadığı ya da Grubun mali tabloları üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olmadıkları düşünülmektedir. 
 
2.4 Standartlar, henüz yürürlükte olmayan mevcut muhasebe standartlarının yorumları ve tadilleri. 
 
Aşağıdaki yeni standartlar ve mevcut muhasebe standartlarına yapılan yorumlar ve tadiller, ilgili standart, yorum veya 
tadille ilgili olarak aşağıda belirtilen tarihlerden itibaren geçerli olacaktır: 
 
 

 Yürürlük tarihi (itibaren veya sonrasında 
başlayan yıllık dönemler) 

- IFRS 15 - Müşteri sözleşmelerinden gelen gelirler 
- IFRS 11 - Ortak Girişim - (Tadiller) 
- IFRS 16 - Kiralamalar 
- IAS 19 - Çalışanlara Sağlanan Yardımlar - (Tadiller) 
- IAS 28 - İş Ortaklarına ve Ortak Girişime yapılan Yatırımlar - (Tadiller) 
- IFRIC 23 - Gelir Vergisi İşlemlerine İlişkin Belirsizlik 
- IFRS 3 - İşletme Kombinasyonları - (Tadiller) 
 

1 Temmuz 2018 Pazar 
1 Ocak 2019 Salı 
1 Ocak 2019 Salı 
1 Ocak 2019 Salı 
1 Ocak 2019 Salı 
1 Ocak 2019 Salı 

1 Ocak 2020 Çarşamba 
 

 Yürürlük tarihi (itibaren veya sonrasında sona 
eren yıllık dönemler) 

- IFRS 9 - Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçüm 30 Haziran 2019 Pazar 
 
 
IFRS 16; IAS 17 'Kiralamalar', IFRIC 4 'Bir Düzenlemenin Bir Kiralama Olup Olmadığını Belirleme', SIC-15 'Operasyonel 
Kiralamalar - Teşvik ve SIC-27 Bir Kiralamanın Yasal Şeklini İlgilendiren İşlemlerin Öneminin Değerlendirilmesi dahil 
olmak üzere kiralamalara yönelik muhasebeye dair mevcut kılavuzun yerine geçmiştir. IFRS 16, kiracılar için tek bir 
bilanço içi finansal kiralama muhasebe modeli sunmaktadır. Kiracı, dayanak varlığını kullanma hakkını temsil eden bir 
kullanım hakkını ve kira ödemeleri yapma yükümlülüklerini temsil eden bir kira yükümlülüğünü kabul eder. Kısa vadeli 
kiralamalar ve düşük değerli kalemlerin kiraları için muhasebeleştirme muafiyetleri vardır. Kiraya verene yönelik 
muhasebe, mevcut standarda benzer şekilde kalır, yani kiraya verenler finansal kiralama veya operasyonel kiralama 
olarak sınıflandırmaya devam eder. 
 
IFRS 16'nın kabul edilmesiyle, Grup, kiralama ödemelerine karşılık gelen 'varlık kullanma hakkı' yükümlülüğünü 
tanıyacaktır. Grup bu standardın tam etkisini değerlendirme sürecindedir. 
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IFRS 9: 'Finansal Enstrümanlar', finansal varlıkların ve finansal yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesi, sınıflandırılması, 
ölçülmesi ve bilanço dışı bırakılması konularını ele almaktadır. Standart ayrıca, halihazırda takip edilen “tahakkuk etmiş 
kredi zararları” yaklaşımı yerine “beklenen kredi zararları” (ECL) yaklaşımına dayanarak değer düşüklüğü giderinin 
muhasebeleştirilmesini gerektiren finansal varlıklar için yeni bir değer düşüklüğü modeli getirmiştir. ECL, Grubun kredi 
riskine maruz kalan tüm varlıkları üzerinde etki sahibidir. Açıklama 4.1.2'de detaylı olarak belirtildiği gibi, Banka zaten 
bazı yurtdışı şubeleriyle ilgili olarak IFRS 9’u benimsemiştir. 
 
Grup bu standardın tam etkisini değerlendirme sürecindedir. 
 
Grup, geriye kalan yorumların ve tadillerin benimsenmesinin ilk uygulama döneminde mali tablolar üzerinde bir etki 
yapmamasını beklemektedir. 
 
2.5 Kritik muhasebe tahminleri ve kanaatler 
 
Pakistan'da geçerli kabul edilmiş muhasebe standartlarına uygun olarak konsolide mali tabloların hazırlanması belirli 
kritik muhasebe tahminlerinin kullanımını gerektirir. Bu ayrıca yönetimin Grubun muhasebe politikalarını uygulaması 
sürecinde kendi kanaatinin uygulamasını da gerektirir. Tahmin ve kanaatler devamlı olarak değerlendirilmekte ve hüküm 
süren şartlar altında makul olabileceğine inanılan gelecekteki olaylara ilişkin beklentiler dahil olmak üzere geçmişe 
yönelik deneyime dayalıdırlar. Farklı yaklaşımların ve tahminlerin Grubun mali tabloları için önem arz ettiği ve muhasebe 
politikalarının uygulanmasında kanaatlerin kullanıldığı alanlar aşağıdaki gibidir: 
 
i) Yatırımların sınıflandırılması (açıklama 4.4) 
ii) Satışa hazır sermaye yatırımlarının ve iştiraklerin değerleme ve değer düşüklüğü (açıklama 4.4.4) 
iii) Takipteki donuk avanslar karşılığı (açıklama 4.5) 
iv) Sabit varlıklar değerleme ve amortismanı (açıklama 4.6) 
v) Maddi olmayan varlıklar değerleme ve amortismanı (açıklama 4.7) 
vi) Belirlenmiş sosyal yardımlar ve diğer emeklilik sosyal yardımları (açıklama 4.11) 
vii) Vergilendirme (açıklama 4.14) 
viii) Türev araçların adil değeri (açıklama 4.21) 
 
Muhasebe tahminleri üzerinde yapılan revizyonlar, revizyon sadece o dönemi etkiliyorsa tahminin revize edildiği döneme, 
revizyon hem cari dönemi hem de gelecek dönemleri etkiliyorsa revizyon dönemine ve gelecek dönemlere kaydedilir. 
 
Banka, yıl içerisinde IAS 16 ve IAS 38 tarafından öngörüldüğü üzere mobilya ve demirbaşların, elektrikli, ofis ve 
bilgisayar ekipmanlarının ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömrünü gözden geçirmiştir. Bu inceleme, bu 
varlıkların faydalı ömürlerinde bir değişiklikle sonuçlanmıştır. Bu revizyon, IAS 8'in gereklerine uygun olarak muhasebe 
tahminindeki bir değişiklik olarak muhasebeleştirilmiştir. Buna göre, bu değişikliğin muhasebe tahminindeki etkisi, cari 
yıldan itibaren konsolide kar ve zarar hesabında ileriye dönük olarak muhasebeleştirilmiştir. Bu değişikliğin etkisi, bu 
konsolide finansal tablolardaki 10.2.1 ve 11.1.1 no'lu açıklamalarda verilmiştir. 
 
3 ÖLÇÜM ŞEKLİ 
 
3.1       Muhasebe teamülü 
 
Bu konsolide mali tablolar, aşağıdakiler haricinde fiili maliyet esasında hazırlanmıştır: 
Yeniden değerlenmiş miktarlar eksi birikmiş amortisman üzerinden belirtilmiş taleplerin yerine getirilmesinde alınmış 
belirli sabit varlık ve bankacılık dışı varlık sınıfları. 
 
Ticari amaçla elde tutulan ve satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış yatırımlar ve vadeli döviz kontratları dahil rayiç 
değerinden ölçülen türev finansal enstrümanlar. 
Tanımlı fayda programları çerçevesinde olan ve mevcut değerleri ile aktarılan net yükümlülükler. 
 
Konsolide mali tablolar, Grup’un raporlamada kullandığı para birimi olan Pakistan Rupisi cinsinden verilmiştir. Tutarlar en 
yakın bin Rupi'ye yuvarlanmıştır. 
 
4 ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ 
 
Bu konsolide mali tabloların hazırlanmasında benimsenen muhasebe politikaları açıklama 4.1'de belirtilen hususlar hariç 
olmak üzere önceki mali yıla ait politikalarla uyum içerisindedir. 



2018 YILLIK RAPOR

 
54

Konsolide Mali Tablolara ilave notlar  
31 Aralık 2018 Pazartesi tarihinde sona eren mali yıl 
 
4.1 Muhasebe politikalarındaki değişiklikler 
 
4.1.1. Banka, sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi sonucu oluşan açığa yönelik olarak kendi muhasebe politikasını 
değiştirmiştir. Bankanın önceki muhasebe politikası, yürürlükten kaldırılan Şirketler Yönetmeliği, 1984 uyarınca, belirli bir 
varlığın yeniden değerlenmesi sonucu ortaya çıkan bir açığın, fazla hesabındaki toplam bakiyeye göre düzeltilmesini 
veya fazlalık olmaması durumunda varlığın bir değer düşüklüğü olarak kar ve zarar hesabına geçilmesini gerektiriyordu. 
Şirketler Kanunu 2017 yukarıdaki muameleye imkan veren özel hükümleri ortadan kaldırmıştır. Belirli bir varlığın yeniden 
değerlendirilmesinden kaynaklanan bir açık, artık, IFRS'ye göre muhasebeleştirilir. IFRS bu tür bir açığın, başka bir 
varlığın fazlasıyla mahsup edilemeyeceğini, ancak bir değer düşüklüğü olarak kar zarar hesabına alınmasını dikte 
etmektedir. 
 
Bu değişikliğin geriye dönük olarak uygulanan muhasebe politikasındaki etkisi aşağıdaki gibidir: 

 
 31 Aralık 2018 

Pazartesi itibariyle
31 Aralık 2017 Pazar 

itibariyle
31 Aralık 2016 

itibariyle 
Mali Durum Tablosu üzerine Etkisi ---------------- ('000 Rupi) ----------------
Tahsis edilmemiş kardaki azalma
Aktiflerin yeniden değerleme fazlasındaki artış - vergiler 
düşüldükten sonra   

 
  
 Tarihinde sona eren yıl için  
 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017  
  
Kapsamlı Gelir Tablosu üzerine Etkisi ('000 Rupi)  
Kar ve zarar hesabındaki artış -  

Diğer kapsamlı gelirdeki azalma -  

 
4.1.2 Banka'nın muhasebe politikası uyarınca, yurtdışı şubelerinin avans, yatırım ve bilanço dışı yükümlülüklerine 
yönelik karşılık ayırmak, şubelerin faaliyet gösterdiği ilgili mevzuat rejimlerinin gerekliliklerine göre yapılır. Cari yıl 
içerisinde IFRS 9, Finansal Enstrümanlar: Sınıflandırma ve Ölçüm kapsamındaki karşılık gereksinimleri, Bankanın belirli 
yurt dışı şubeleri için uygulanabilir hale geldi. Bu muhasebe standardı kapsamında avans, yatırımlar ve bilanço dışı 
yükümlülüklere yönelik karşılık daha önce gerçekleşen zarar modeli altında belirlenirken artık beklenen kredi zararı 
modeli kapsamında belirlenir. Buna göre, söz konusu branşlara ilişkin olarak Banka, muhasebe politikasını değiştirmiş 
ve avanslara, yatırımlara ve bilanço dışı yükümlülüklere yönelik olarak karşılık ayırma karşılığının gereklerini belirlerken 
IFRS 9'un gereklerini takip etmiştir. 
 
Bu standardın bu yurt dışı şubeleri tarafından kabulü geriye dönük olarak uygulanmıştır ve bu da 31 Aralık 2017 itibariyle 
106,349 milyon Rupilik (64,873 milyon Rupi vergi sonrası) ek karşılık ile sonuçlanmıştır. İlave avans karşılığının etkisi 
95,044 milyon Rupidir (açıklama 9.5) ve bilanço dışı yükümlülüklere yönelik karşılık 11,305 milyon Rupidir (açıklama 
18.1). 
 
4.1.3 SBP, bknz 25 Ocak 2018 tarih ve 02 nolu BPRD Genelgesi, bankaların yıllık mali tablolarının formatını tadil etmiştir. 
Tüm bankalar yıllık mali tablolarını 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren muhasebe yılından itibaren geçerli olacak şekilde 
revize edilmiş formatta hazırlamaya yönlendirilmiştir. Dolayısıyla, Grup bu mali tabloları Pakistan Devlet Bankası'nın 
öngördüğü yeni formatta hazırlamıştır. Yeni formatın benimsenmesi, muhasebeleştirme gereklilikleri, karşılaştırmalı 
bilgilerin ve ek açıklamaların yeniden sınıflandırılması ve buna bağlı olarak önceki dönemin başı (yani 31 Aralık 2016) 
itibariyle Uluslararası Muhasebe Standardı Standart 1 - Mali Tabloların Sunumu gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmış 
üçüncü bir finansal durum tablosunu içerir. Tadil edilen format ayrıca belirli yeni açıklamalar getirdi ve aşağıdaki önemli 
değişikliklerle sonuçlandı: 
 
- Önceden beklenmedik durumların ve taahhütlerin bir parçası olarak gösterilen 12.526,361 milyon Rupi (2017: 
12.074,889 milyon, 2016: 12.978,821 milyon Rupi) tutarındaki kabuller, hem varlıklar hem de yükümlülükler olarak 
konsolide mali durum tablosunda muhasebeleştirilmiştir. Bunlar diğer varlıklara (açıklama 13) ve diğer yükümlülüklere 
dahil edilmişlerdir (açıklama 18); 
 
- Daha önce, yürürlükten kaldırılmış Şirketler Yönetmeliği 1984 tarafından istendiği şekilde sermayenin altında gösterilen 
31 Aralık 2018 tarihinde 14.531,643 milyon Rupi (2017: 21.420,252 milyon Rupi, 2016: 24.855,064 milyon Rupi) 
tutarındaki varlıkların (açıklama 20) yeniden değerlenmesi ile ilgili fazlalıklar, şimdi özkaynakların bir parçası olarak dahil 
edildi; 
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- Önceden sabit varlıkların (açıklama 10) bir parçası olarak gösterilen 7.865,361 milyon Rupi (2017: 6.350,501 milyon, 
2016: 6.076,770 milyon Rupi) tutarındaki maddi olmayan duran varlıklar (açıklama 11) artık ayrı olarak mali durum 
konsolide tablosunda gösterilmektedir; 
 
- Önceden kambiyo geliri / (zararı) olarak gösterilen 1.592,062 milyon Rupi (2017: 1.234,216 milyon Rupi) tutarındaki 
yabancı para swapların maliyeti (açıklama 24) artık konsolide kar zarar hesabı tablosunda fiyat artışı / getiri / kar / faiz 
giderinin bir parçası olarak gösterilmektedir. 
 
4.2 Nakit ve nakit muadilleri 
 
Nakit ve nakit muadilleri, nakitleri ve bankanın hazine bankaları ve diğer bankalardaki hesap bakiyelerini içerir. 
 
4.3 Finansal kuruluşlarla olan borç verme / borçlanma işlemleri 
 
Grup belirli bir zaman aralığına yönelik mutabık kalınmış oranlardan ters repo ve repo işlemleri yapar. Bu işlemler 
aşağıdakiler kapsamında kaydedilir: 
 
4.3.1 Geri satış anlaşması kapsamında satın alma (ters repo) 
 
Geri satışa yönelik anlaşma kapsamında satın alınan menkul kıymetler bu konsolide mali tablolarda yatırım olarak 
muhasebeleştirilmezler ve karşı tarafa verilen tutar finansal kuruluşlara verilen borçlara dahil edilir. Satın alma fiyatı ve 
mutabık kalınan geri satış fiyatı arasındaki fark kontrat dönemine yaygın süre oranlı bir esasta tahakkuk ettirilir ve gelir 
olarak kaydedilir. 
 
4.3.2 Geri alım sözleşmesi kapsamında satış (repo) 
 
Bir geri alım sözleşmesine tabi olarak satılan menkul kıymetler bu konsolide mali tablolarda yatırımlar olarak tutulur ve 
karşı tarafın yükümlülüğü borçlanmalara ilave edilir. Satış fiyatı ve mutabık kalınan geri satın alma fiyatı arasındaki fark 
kontrat dönemine yaygın süre oranlı bir esasta tahakkuk ettirilir ve gelir olarak kaydedilir. 
 
4.3.3 Bai Muajjal 
 
Bai Muajjal işlemleri Sukukların bir vadeli ödeme bazında satışını temsil ederler ve yatırımlar olarak yansıtılan Pakistan 
Hükümeti ile gerçekleştirilen işlemler haricinde finansal kuruluşlara verilen borçlarda gösterilirler. Vadeli ödeme alacak 
miktarı ile satış anındaki net defter değeri arasındaki fark işlem ömrüne sari gelir olarak tahakkuk ve kaydedilir. 
 
4.4 Yatırımlar 
 
Grup iştirak ve ortak girişimlerdeki yatırımları haricindeki yatırım portföyünü aşağıda yer alan kategorilerde 
sınıflandırmaktadır: 
 
Ticaret amacıyla elde tutulanlar 
 
Bunlar kısa dönemli ticaret modelinin var olduğu bir portföye dahil edilmiş veya kısa dönemli piyasa fiyatlarındaki, faiz 
oranı hareketlerindeki veya satıcı marjındaki dalgalanmalardan kar yaratmaya yönelik olarak satın alınmış menkul 
kıymetlerdir. 
 
Vadeye kadar tutulanlar 
 
Bunlar Grubun vadeye kadar elinde tutma niyeti ve gücü olan, sabit veya belirlenebilir ödemelere ve sabit vadeye sahip 
olan menkul kıymetlerdir. 
 
Satışa hazır olanlar 
 
Bunlar iştirak ve ortak girişimlerdeki yatırımlar hariç olmak üzere ticaret amacıyla elde tutulanlar veya vadeye kadar 
tutulanlar kategorilerin kapsamına girmeyen yatırımlardır. 
 
4.4.1 Başlangıçtaki ölçüm 
 
Mevzuat veya piyasa adetlerince belirlenmiş zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilmesi gereken tüm yatırım satın almaları 
ve satışları ticari işlem tarihinde muhasebeleştirilirler. Ticari işlem tarihi Grubun yatırımın satın alımını veya satışını icra 
ettiği tarihtir. 
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Yatırımların ticari amaçla elde tutma olarak sınıflandırıldığı durumda, işlem maliyetleri kar ve zarar hesabı vasıtasıyla 
harcanır. Ticari amaçla elde tutma olarak sınıflandırılmış olanlardan başka yatırımlarla ilgili işlem maliyetleri yatırımların 
maliyetine dahil edilirler. 
 
4.4.2 Sonraki ölçüm 
 
Ticaret amacıyla elde tutulanlar 
 
Ticari amaçla elde tutma olarak sınıflandırılmış yatırımlar akabinde rayiç değer üzerinden ölçülür. Yeniden değerlemede 
ortaya çıkan her türlü gerçekleştirilmemiş fazla / eksik kar ve zarar hesabına alınır. 
 
Vadeye kadar tutulanlar 
 
"Vadeye kadar tutulanlar" olarak sınıflandırılmış yatırımlar telafi edilemez tutarları yansıtmak üzere değer kaybı 
düşüldükten sonra geçerli faiz oranı yöntemi kullanılarak amortize edilmiş maliyetinden hesaplanır. 
 
Satışa hazır olanlar 
 
Satışa hazır olanlar olarak sınıflandırılmış borsada kayıtlı menkul değerler adil değer üzerinden ölçülür. Yeniden 
değerlemeden kaynaklanan herhangi bir gerçekleşmemiş fazla / noksan, mali durum tablosundaki menkul kıymetlerin 
yeniden değerleme fazlası / noksanı hesabına kaydedilir ve elden çıkarma üzerine gerçekleştiğinde veya yatırım 
değerini kaybetmiş olarak kabul edildiğinde kar ve zarar hesabına alınır. 
Borsaya kote edilmemiş hisse senetleri en düşük maliyet ve elden çıkarma maliyeti üzerinden değerlendirilir. Elden 
çıkarma maliyeti yatırım yapılan şirketin en son mevcut denetim görmüş mali tablolarına göre net varlıklara istinaden 
hesaplanır. Diğer borsaya kote edilmemiş menkul kıymetler, varsa, maliyet eksi değer kaybı üzerinden kaydedilir. 
 
4.4.3 İştirakler / ortak girişimlerdeki yatırım 
 
İştirakler ve ortak girişimler özkaynaklar yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilirler. Özkaynaklar yöntemi kapsamında, 
yatırım ilk olarak maliyeti üzerinden muhasebeleştirilir ve iktisap tarihini müteakiben yatırımcının kar payı ve yatırım 
yapılan şirketin zararı / yedeği olarak kaydedilmek üzere net defter değeri artırılır/azaltılır. Yatırımcının kar payı ve 
yatırım yapılan şirketin zararı kar ve zarar hesabı vasıtasıyla muhasebeleştirilir. 
 
4.4.4 Değer düşüklüğü 
 
Grup, bu yatırımların adil değerinde maliyetlerinin altında önemli ve uzun süren bir düşüş vuku bulduğunda söz konusu 
satışa hazır borsaya kote hisse senetlerinin değerinin düştüğüne karar verir. Önemli veya uzun süreli olana karar 
verilmesi bir muhakeme gerektirir. Bu muhakemeyi yaparken Grup diğer faktörlerin yanında hisse fiyatındaki normal 
dalgalanmayı değerlendirir. İlave olarak, yatırım yapılan şirketin mali durumu, sektör ve endüstri performansı ve 
teknolojideki değişikliklerde kötüleşmenin söz konusu olduğuna dair kanıtın varlığında değer düşüklüğü uygun olabilir. 
Daha önce değeri düşen kote edilmiş hisse senedinin rayiç değerindeki müteakip bir artış mali durum tablosundaki 
menkul kıymetler yeniden değerleme fazlası / eksiği hesabında kaydedilir ve sadece satış gerçekleştiğinde kar ve zarar 
hesabı vasıtasıyla kaydedilir. 
 
Kote edilmemiş hisse senetlerinin net defter değerindeki bir azalış kar ve zarar hesabına kaydedilir. Yatırım maliyetine 
kadar, net defter değerinde sonraki bir artış kar zarar hesabına alacak kaydedilir. 
 
Borçlanma senetleri değerindeki noksanlık için karşılık SBP tarafından yayınlanmış İhtiyatlı Düzenlemeler uyarınca 
ayrılır. Grubun yurtdışı şubeleri tarafından yapılan yatırımlara yönelik ayrılan karşılığı, yurtdışı şubelerinin faaliyet 
gösterdiği ilgili düzenleyici rejimlerin şartlarına göre belirlenmektedir. 
 
Satışa hazır olanlar olarak sınıflandırılmış bir borçlanma senedinin değerinin düştüğü dikkate alındığında, menkul 
kıymetlerin yeniden değerleme fazlası / eksiği hesabı bakiyesi bir değer düşüş masrafı olarak kar ve zarar hesabına 
devredilir. Sonraki bir dönem içinde eğer bir borçlanma enstrümanının rayiç değeri artarsa ve bu artış objektif olarak 
değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesinden sonra meydana gelen bir olayla ilgiliyse, değer düşüklüğü zararı 
kar ve zarar hesabı aracılığıyla terse çevrilir. Vadeye kadar tutulanlar olarak sınıflandırılmış bir borçlanma senedinin 
değerinin düştüğü dikkate alındığında, değer düşüklüğü doğrudan kar ve zarar hesabına yansıtılır. 
 
Diğer menkul kıymetler değerindeki noksanlık için karşılık değer düşüklüğünün objektif kanıtı göz önüne alındıktan sonra 
ayrılır. 
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Grup iştiraklerdeki ve ortak girişimlerdeki yatırımının geri alınabilir değerinde maliyetinin altında bir düşüşün değer 
düşüklüğünün bir kanıtını teşkil edebileceğini düşünmektedir. Geri kazanılabilir değer, adil değer eksi satış maliyetleri ile 
kullanım değerinden yüksek olanı olarak hesaplanır. Değer düşüklüğü zararı geri kazanılabilir tutar net defter değerinin 
altına düştüğünde muhasebeleştirilir ve kar ve zarar hesabına kaydedilir. Bir değer düşüklüğü zararının daha sonra 
iştiraklere ve ortak girişimlere yapılan yatırımın maliyetine kadar olan tutarda yapılan ters kaydı kar ve zarar hesabına 
alacak kaydedilir. 
 
4.5 Avanslar 
 
Avanslar özel ve genel hükümlerden ari olarak ifade edilir. Pakistan'daki Grup şubeleri tarafından avanslara yönelik 
ayrılan karşılık İhtiyatlı Düzenlemelerin gerekliliklerine uygun bir şekilde belirlenir. Grubun yurtdışı şubeleri tarafından 
avanslara yönelik ayrılan karşılık, yurtdışı şubelerinin faaliyet gösterdiği ilgili düzenleyici rejimlerin şartlarına göre 
belirlenmektedir. Avanslar Banka'nın politikasına uygun bir şekilde gerçekçi geri kazanım ihtimalleri kalmadığında gider 
kaydedilir. 
 
4.5.1 Finansal kiralama alacakları 
 
Grubun esas olarak bir varlığın mülkiyetine ait olan risklerin ve kazanımların önemli bir bölümünü kiralayana aktardığı 
kiralamalar finansal kiralamalar olarak sınıflandırılır. Bir alacak, garanti altındaki artık değeri dahil olmak üzere kiralama 
ödemelerinin halihazır değerine eşit bir tutarda kabul edilir. Net finansal kiralama yatırımı avanslara dahil edilir. 
 
4.5.2 İslami finansman ve ilgili varlıklar 
 
Murabaha olarak anılan finansmanda, mal alımı için ödenen fonlar Murabaha finansmanına karşı avans olarak 
muhasebeleştirilmekte ve finansman da vadeli satış fiyatı üzerinden kaydedilmektedir. Mali durum tablosu tarihinde satın 
alınmasına rağmen satılmamış olarak görülen mallar envanter olarak kaydedilir. 
 
İjara'da verilen varlıklar, maliyetten birikmiş amortisman bedelinin çıkarılması ile gösterilmiştir. Ijarah varlıkları, tahmini 
kalıntı değeri dikkate alındıktan sonra, Ijarah süresi boyunca azalan bakiye esası üzerinden amortismana tabi tutulur. 
Ijarah varlıklarının değer kaybı, İhtiyatlı Düzenlemeler doğrultusunda veya Ijarah varlığının net defter değerinin varlığın 
geri kazanılabilir tutarını aşabileceğini gösteren değer düşüklüğünün meydana gelmesi üzerine muhasebeleştirilir. 
 
Sürekli Ortaklıkta, Banka ve müşteri, Bankanın müşterinin iş faaliyetlerini finanse etmeyi ve uygun bir sıklıkta 
kararlaştırılan oranla orantılı olarak karı / (zararı) paylaşmayı kabul ettiği bir Musharaka başlatır. 
 
Azalan Musharaka finansmanı altında, Banka, sermaye harcamalarını / proje gereksinimlerini yerine getirmek amacıyla 
müşterileri ile maddi varlıklar üzerinde ortak mülkiyet yaratır. Banka, sahiplik payını müşteri lehine kademeli olarak 
azaltmasına karşılık olarak müşteriden düzenli ödemeler alır. 
 
Istisna işlemlerinde Banka, müşterinin ürettiği malların maliyetini finanse eder. Mallar üretildikten sonra, bu mallar 
Bankanın bir acentası olarak müşteri tarafından maliyet artı mutabık kalınan karı sağlamak için satılır. 
 
Tijarah kapsamında, Banka, bitmiş malları müşteriden ödeme karşılığı satın alır, malı zilyedliğine geçirir ve bu malları 
vadeli ödeme temelinde nihai alıcıya satması için müşteriyi bir temsilci olarak atar. Kar, işlem süresi boyunca tahakkuk 
esasına göre kaydedilir. 
 
Wakalah, Bankanın Şeriata uygun şekilde yatırım yapacak müşteriye fon sağladığı bir acenta sözleşmesidir. 
 
4.6 Sabit Varlıklar 
 
Sabit varlıklar, yeniden değerleme tutarlarından birikmiş amortisman düşülerek kaydedilen arsa ve binalar hariç olmak 
üzere maliyetleri ve eğer varsa birikmiş değer düşüklüğü zararları üzerinden ifade edilirler. 
 
Arazi haricindeki mülk ve ekipman düz amortisman yöntemi kullanılarak beklenen kullanım ömürleri boyunca amortize 
edilirler. Amortisman bu konsolide mali tablolara ek not 10.2'te belirtilen oranlarda, varlıkların beklenen ekonomik 
ömürleri sonunda kalıntı değerleri sıfıra inecek şekilde hesaplanır. İlaveler üzerindeki aşınma varlıkların kullanım için 
mevcut olduğu aydan itibaren giderleştirilir. Varlıkların elden çıkarıldığı ay içinde herhangi bir yıpranma gideri kaydı 
yapılmaz. Kalıntı değerleri, ekonomik ömürler ve amortisman yöntemleri uygun görüldüğü takdirde her bir mali durum 
tablosu tarihinde gözden geçirilir ve ayarlanır. 
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Arsa ve binalar, net defter değerlerinin mevcut piyasa değerlerinden önemli ölçüde farklılık göstermemesini garanti altına 
almak amacıyla mesleki olarak uzman bağımsız bilirkişiler tarafından yeterli intizamla yeniden değerlemeye tabi tutulur. 
Yeniden değerlemeden kaynaklanan bir artış sabit varlıkların yeniden değerleme fazlası hesabına alacak kaydedilir. 
Sabit kıymetlerin yeniden değerlemesinden kaynaklanan bir azalış söz konusu varlığın fazla bakiyesiyle mahsup edilir 
veya eğer hiçbir fazla yoksa varlığın bir değer düşüklüğü olarak kar ve zarar hesabına gider kaydedilir. Değer 
düşüklüğüne uğramış bir varlıkta daha sonra ortaya çıkan bir fazla orijinal değer düşüklüğüne kadar kar ve zarar hesabı 
vasıtasıyla terse çevrilir. 
 
Sabit varlıkların yeniden değerleme fazlası, (ertelenmiş vergiler düşüldükten sonra kalan) ilgili varlıklar üzerinde 
kaydedilen artan aşınma ölçüsünde tahsis edilmemiş kara aktarılır. 
 
Normal onarım ve bakımlar gerçekleştirildiğinde ve gerçekleştirildikçe kar zarar hesabına gider kaydedilir. Varlığın 
ekonomik ömrünü uzatan önemli onarımlar ve renovasyonlar aktifleştirilirler. 
Sabit varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ve kayıplar kar ve zarar hesabına kaydedilir. Sabit 
varlıkların elden çıkarılmasında gerçekleşen yeniden değerleme fazlası (ertelenmiş vergiler düşüldükten sonra) 
doğrudan tahsis edilmemiş kara devredilir. 
 
4.7 Maddi olmayan varlıklar 
 
4.7.1 Şerefiye hariç maddi olmayan varlıklar 
 
Sınırlı ekonomik ömre sahip maddi olmayan varlıklar maliyetlerinden birikmiş amortismanlar ve (varsa) birikmiş değer 
düşüklüğü zararları düşülerek ifade edilir. Söz konusu maddi olmayan varlıklar düz amortisman yöntemi kullanılarak 
beklenen kullanım ömürleri boyunca amortize edilirler. Amortisman bu konsolide mali tablolara ek açıklama 11.1'te 
belirtilen oranlarda, varlıkların beklenen ekonomik ömürleri sonunda kalıntı değerleri sıfıra inecek şekilde hesaplanır. 
İlaveler üzerindeki aşınma varlıkların kullanım için mevcut olduğu aydan itibaren giderleştirilir. Varlıkların elden çıkarıldığı 
ay içinde herhangi bir yıpranma gideri kaydı yapılmaz. Kalıntı değerleri, ekonomik ömürler ve amortisman yöntemleri 
uygun görüldüğü takdirde her bir mali durum tablosu tarihinde gözden geçirilir ve ayarlanır. 
 
Başka bir varlığın iktisabında kontrata bağlı veya diğer yasal haklardan doğan ve ayrılabilir olarak kabul edilen sınırlı bir 
kullanım ömrüne sahip maddi olmayan varlıklar iktisap edilen net tanımlanabilir varlıkların bir parçası olarak kabul 
edilirler. Bunlar başlangıçta rayiç değer üzerinden ölçülür ve beklenen kullanım ömürleri boyunca amortize edilirler. 
Sınırsız ekonomik ömrü olan maddi olmayan varlıklar maliyetinden (varsa) değer düşüklüğü düşülerek ifade edilir. 
 
4.7.2 Şerefiye 
 
Bir şirket birleşmesinde iktisap edilen şerefiye başlangıç kaydını müteakip maliyetinden (varsa) değer düşüklüğü 
düşülerek hesaplanır. Şerefiye değer düşüklüğü için yıllık olarak veya IAS 36, Varlıkların Değer Düşüklüğü gereklilikleri 
uyarınca bir değer düşüklüğü göstergesi bulunduğu zaman teste tabi tutulur. Şerefiyeyle ilgili değer düşüklüğü gideri 
doğrudan kar zarar hesabına kaydedilir. 
 
4.8 Taleplerin yerine getirilmesi sonucu elde edilen varlıklar 
 
Taleplerin yerine getirilmesinde edinilen varlıklar başlangıçta maliyet üzerinden kaydedilirler ve her yılsonu tarihinde mali 
durum tablosunda yeniden değerlemeye tutulurlar. Satın alma maliyetinin üzerindeki piyasa değerindeki bir artış yeniden 
değerleme fazlası olarak kaydedilir. Piyasa değerindeki bir düşüş, varsa fazla hesabıyla mahsup edilir veya eğer 
herhangi bir fazla mevcut değilse kar ve zarar hesabına bir değer düşüklüğü olarak kaydedilir. Değer düşüklüğüne 
uğramış bir varlığın piyasa değerinde daha sonra ortaya çıkan bir artış orijinal değer düşüklüğüne kadar kar ve zarar 
hesabı vasıtasıyla terse çevrilir. Varlığın mülkiyet hakkının alımındaki tüm doğrudan maliyetler derhal kar ve zarar 
hesabına gider kaydedilir. 
 
Taleplerin yerine getirilmesinde edinilen varlıklar üzerindeki yıpranma sabit varlıklarda giderleştirilen yıpranma 
doğrultusunda kar ve zarar hesabına gider kaydedilir. 
 
Takipteki kredilerdeki her türlü azalma ve takipteki kredilere yönelik tutulan karşılıklardaki ilgili azalmalar, söz konusu 
varlıkların tahakkukunun bir sonucu olarak ayrıca açıklanmaktadır. 
 
Bu varlıklar genellikle satış amaçlıdır. Sözkonusu varlıkların satışında gerçekleşen kazançlar ve kayıplar sabit varlıkların 
satışıyla gerçekleşen kazanç ve kayıplardan ayrı olarak açıklanır. Eğer söz konusu varlık sonra Banka tarafından kendi 
işlemlerine yönelik olarak kullanılırsa, varlık, ilgili fazlasıyla birlikte, sabit varlıklara aktarılır. 
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4.9 Borçlanmalar / mevduatlar 
 
Borçlanmalar / mevduatlar alınan girişlerin miktarı üzerinden kaydedilir. Borçlanmaların / mevduatların maliyeti 
gerçekleştiği dönemdeki bir harcama olarak tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. 
 
4.10 Sermaye benzeri kredi 
 
Sermaye benzeri kredi alınan giriş tutarı üzerinden kaydedilir. Sermaye benzeri krediler üzerinde tahakkuk eden fiyat 
farkı kar ve zarar hesabına gider kaydedilir. 
 
4.11 Çalışanlara sağlanan yardımlar 
 
Banka yardım planlarını ve belirlenmiş sosyal yardım planlarının her ikisini de kapsayan çok sayıda emeklilik sonrası 
planları yürütür. 
 
Belirlenmiş yardım planlarına yönelik olarak, Banka periyodik olarak fona katkıları öder ve ödeme yükümlülüğü tesis 
edildiğinde söz konusu tutarlar kar ve zarar hesabına kaydedilirler. Yardımlar ödendikten sonra Banka'nın başkaca 
herhangi bir ödeme yükümlülüğü yoktur. 
 
Finanse edilen yardım planlarına yönelik olarak, mali durum tablosunda muhasebeleştirilen yükümlülük, tanımlı yardım 
yükümlülüklerinin bugünkü değerinden mali durum tablosu tarihindeki plan varlıklarının rayiç değerinin düşülmesi ile 
bulunan tutardır. Banka tarafından fona yapılan katkılar periyodik bazdadır. 
 
Finanse edilmeyen yardım planlarına yönelik olarak, mali durum tablosunda muhasebeleştirilen yükümlülük, tanımlı 
yardım yükümlülüklerinin bugünkü değeridir. 
 
Tanımlı yardım planları kapsamındaki tüm yükümlülükler açısından sorumluluk, yıllık olarak bağımsız bir sigorta uzmanı 
tarafından Tahmini Birim Kredi Yöntemi kullanılarak hesaplanır. 
 
Aktüeryal kazanç ve zararlar 
 
Aktüeryal varsayımlardaki deneyim ayarlamaları ve değişikliklerden doğan aktüeryal kazançlar ve kayıplar kar ve zarar 
hesabın vasıtasıyla sonradan geri dönüşümsüz diğer kapsamlı gelirlerde muhasebeleştirilir. Ücretli izinlere yönelik 
yükümlülüğün yeniden ölçümündeki kazanç ve kayıplar derhal kar ve zarar hesabında muhasebeleştirilir. 
 
Geçmiş Hizmet Maliyeti 
 
Geçmiş hizmet maliyeti bir plan tadili veya kısaltılmasından kaynaklanan belirlenmiş yardım yükümlülüğünün mevcut 
değerindeki değişimidir. Plan değişikliği veya kısıntı meydana geldiğinde Banka geçmiş hizmet maliyetini bir harcama 
olarak muhasebeleştirir. 
 
4.12 Döviz 
 
4.12.1 Döviz işlemleri 
 
Yabancı para birimlerindeki işlemler Pakistan rupisine işlem tarihinde geçerli döviz kurlarından çevrilir. Döviz cinsinden 
parasal varlıklar ve yükümlülükler mali durum tablosu tarihinde geçerli döviz kurlarındaki rupi cinsinden ifade edilir. 
Vadeli döviz işlemleri ve satın alınmış yabancı bonolar ilgili vadelerine uygulanabilir vadeli döviz kurları üzerinden 
değerlemeye tabi tutulur. 
 
4.12.2 Dış faaliyetler 
 
Dış faaliyetlerin varlık ve yükümlülükleri Pakistan Rupisine mali durum tablosunun tarihinde geçerli döviz kurları 
üzerinden çevrilir. Dış faaliyetlerin gelir ve giderleri Pakistan Rupisine mali yıl içinde geçerli olan döviz kurlarının 
ortalaması üzerinden çevrilir. 
 
Dış şubeler, iştirakler, ortak girişim ve bağlı ortaklıklardaki net yatırımın ve söz konusu yatırımların koruma amaçlı 
işlemleri olarak tasarlanmış enstrümanların çevriminden kaynaklanan kur farkları özsermaye içinde bir Kur Farkı Çevrim 
Yedeği olarak ayrı olarak kaydedilir. Bunlar yalnızca dış şubeler, iştirakler, ortak girişim veya bağlı ortaklıktaki yatırımın 
elden çıkarılmasında kar ve zarar hesabı vasıtasıyla muhasebeleştirilirler. 
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4.12.3 Çevrim kazanç ve kayıpları 
 
Varlık ve yükümlülüklerde yabancı para birimlerinden ifade edilmiş çevrim kazanç ve kayıpları kar ve zarar hesabında 
yer alırlar. 
 
Yabancı bir kuruluşun satın alınmasından kaynaklanan şerefiye ve rayiç değer ayarlamaları yabancı kuruluşun varlık ve 
yükümlülükleri olarak işlem görürler ve mali durum tablosu tarihinde geçerli döviz kurlarından çevrilirler. 
 
4.12.4 Muhtemel Zararlar ve Taahhütler 
 
Döviz cinsinden ifade edilmiş gayrinakdi yükümlülükler ve taahhütler mali durum tablosu tarihinde geçerli döviz 
kurlarındaki rupi cinsinden ifade edilir. 
 
4.13 Gelirlerin muhasebeleştirmesi 
 
Gelir Gruba aktarılacak bir işlemle ilgili ekonomik faydası ve güvenilir şekilde ölçülebilecek olması çerçevede 
muhasebeleştirilir. 
 
4.13.1 Avanslar ve yatırımlar 
 
Ödenen avanslardan ve borçlanma senetlerinden kaynaklanan gelir kontrat şartlarına göre süre ile orantılı bir esasta 
muhasebeleştirilir. Borçlanma senetlerinin bir prim veya iskonto ile satın alındığı durumlarda, söz konusu prim / iskonto 
gerçek getiri yöntemi kullanılarak borç senedinin kalan vadesi boyunca kar ve zarar hesabı vasıtasıyla amortismana tabi 
tutulur. 
 
Sınıflandırılmış avanslar ve yatırımlardaki kazanılabilir gelir tahsilat makbuzu bazında muhasebeleştirilir. Yeniden 
programlanmış / yeniden yapılandırılmış avanslar ve yatırımlardaki gelirler SBP düzenlemeleri veya Grubun faaliyet 
gösterdiği ülkelerdeki düzenleyici otoritelerce izin verildiği şekilde muhasebeleştirilirler. 
 
4.13.2 Kiralama finansmanı 
 
Finansal kiralamadan kaynaklanan gelir finansman yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. Bu yöntem kapsamında, 
kazanılmamış kira geliri (toplam kira bedellerinin ve tahmini kalıntı değerinden kiralanan varlıkların maliyetinin 
düşülmesiyle bulunan tutarın toplamı olarak tanımlanan) ertelenir ve kiradaki ödenmemiş net yatırımın üzerindeki sabit 
periyodik getiri oranı elde etmek için kiralama süresi boyunca gelirlere alınır. Kiralama kontratlarının sona ermesinden 
kaynaklanan kazanç ve kayıplar gerçekleştiklerinde kar ve zarar hesabında muhasebeleştirilirler.  Gerçekleşmemiş 
kiralama geliri ve sınıflandırılmış kiralamalardaki diğer ücretler makbuz bazında muhasebeleştirilir. 
 
4.13.3 Ücret, Komisyon ve Aracılık Gelirleri 
 
Ücret, Komisyon ve Aracılık Gelirleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. 
 
4.13.4 Temettü geliri 
 
Temettü geliri bunu alma hakkı tesis edildiğinde kayda alınır. 
 
4.14 Vergilendirme 
 
Gelir vergisi gideri cari ve önceki yıllara ait giderler ve ertelenmiş vergiden oluşur. Gelir vergisi gideri özsermayede 
doğrudan muhasebeleştirilen kalemlerle ilgili olduğu kadarıyla hariç olmak üzere kar ve zarar hesabında 
muhasebeleştirilir. 
 
4.14.1 Cari 
 
Cari vergilendirme tutarı, yerel ve yanı sıra dış faaliyetlerden yıl boyunca elde edilen vergilendirilebilir gelir üzerinde mali 
durum tablosu tarihindeki hükmedilmiş vergi oranları kullanılarak hesaplanır. 
 
4.14.2 Önceki yıllar 
 
Önceki yıllar için vergi yükü, cari yılda yapılan değerlendirmeler, tahminlerdeki değişiklikler ve geriye dönük olarak 
uygulanan kanun değişikliklerinden doğan önceki yıllara ilişkin vergi yüküne yapılan ayarlamaları temsil eder. 
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4.14.3 Ertelenmiş 
 
Ertelenen vergi, finansal raporlama amaçlarına yönelik olarak varlıklara ve yükümlülüklere isnat edilmiş tutarlar ve 
vergilendirme amaçları için kullanılmış tutarlar arasındaki tüm geçici farklılıklar üzerine bilanço yükümlülüğü metodu 
kullanılarak muhasebeleştirilir. Ertelenmiş vergi yürürlüğe giren veya mali durum tablosu tarihinden itibariyle esasa ilişkin 
yürürlüğe giren yasalara göre, tersine çevrildiğinde geçici farklılıklara uygulanabilmesi beklenen vergi oranlarıyla ölçülür. 
 
Ertelenmiş bir vergi varlığı, varlığın faydalanılabilir olmasına mukabil ileri tarihteki vergilendirilebilir kârlar derecesinde 
muhasebeleştirilir. 
 
Ertelenmiş bir vergi varlığının net defter değerinin telafisinin mümkün olamayabileceğine ilişkin nesnel kanıt mevcut 
olduğunda, ertelenmiş vergi varlığı kar zarar hesabında muhasebeleştirilmiş ertelenmiş vergi gideriyle ilgili telafi edilebilir 
değerine düşürülür. 
 
4.15 Finansal olmayan varlıklarda değer düşüklüğü 
 
Grup’un varlıklarının (ertelenmiş vergi varlıklarından başka) net defter değerleri her mali durum tablosu tarihinde değer 
düşüklüğünün bir göstergesinin bulunup bulunmadığına karar vermek amacıyla değerlendirilirler. Böyle bir gösterge 
varsa, ilgili varlığın geri kazanılabilir miktarı tahmin edilir. Bir varlığın net defter değeri telafi edilebilir tutarını aştığında kar 
ve zarar hesabı vasıtasıyla bir değer düşüklüğü zararı muhasebeleştirilir. Varlığın telafi edilebilir değerinde sonradan 
gerçekleşen bir artış, eğer tersine çevirme objektif olarak değer düşüklüğü zararı muhasebeleştirildikten sonra meydana 
gelen bir olayla ilgili ise, varlığın orijinal net defter değerine kadar, kar ve zarar hesabı vasıtasıyla bir değer düşüklüğü 
zararının ters kaydı ile sonuçlanır. 
 
4.16 Teminat altındaki alacaklar karşılığı 
 
Grubun yükümlülüğü yerine getireceğine ilişkin samimi ve makul bir kesinlik mevcutsa teminat altındaki alacaklar 
karşılığı kabul edilir. Kar ve zarar hesabına yapılan kayıt beklenen geri kazanımlar düşüldükten sonra kalan olarak ifade 
edilir ve yükümlülük diğer yükümlülüklerde muhasebeleştirilir. 
 
4.17 Diğer hükümler 
 
Diğer yükümlülükler Grubun geçmişteki olayların bir sonucu olarak bir yasal veya zımni kabulden kaynaklanan 
yükümlülüğe sahip olması durumunda kabul edilir. Yükümlülüğü yerine getirmek için bir kaynak çıkışının gerekeceği ve 
tutarın güvenilir bir tahminin yapılabileceği muhtemeldir. Karşılıklar her mali durum tablosu tarihinde gözden geçirilir ve 
halihazırdaki en iyi tahmini yansıtmak için ayarlanır. 
 
4.18 Bağlı yükümlülükler 
 
Koşullu yükümlülükler, ekonomik faydaların dışarı akışıyla sonuçlanacak bir yükümlülüğün ortaya çıkıp çıkmayacağı 
henüz teyit edilmemiş olası yükümlülükler olduklarından mali durum tablolarında muhasebeleştirilmezler. Eğer bir koşullu 
yükümlülük kapsamında ekonomik kaynakların bir dışarı akışı olasılığı uzak görünüyorsa, ifşa edilmez. 
 
4.19 Mahsup etme 
 
Yasal olarak icra olunabilir bir mahsup etme hakkı mevcut olduğunda ve Grup bir net esas yerleştirmek veya varlıkları 
paraya dönüştürmek ve yükümlülüklerini eş zamanlı olarak yerine getirmek isterse finansal varlıklar ve finansal 
yükümlülükler mahsup edilirler ve net tutar konsolide mali tablolarda raporlanırlar. 
 
4.20 Finansal Varlıklar ve Yükümlülükler 
 
Mali durum tablosunda varlığını sürdüren finansal varlıklar ve yükümlülükler nakit ve banka hesap bakiyeleri, finansal 
kuruluşlara verilen borçlar, yatırımlar, avanslar, belirli diğer alacaklar, borç senetleri, borçlanmalar, mevduatlar, sermaye 
benzeri krediler ve belirli diğer borçları kapsar. Önemli finansal varlıklar ve finansal yükümlülükler için benimsenmiş özel 
kabul yöntemleri ilgili politika notlarında açıklanmıştır. 
 
4.21 Türev Finansal Enstrümanlar 
 
Türev finansal varlıklar ve yükümlülükler başlangıçta bir türev kontratın akdedildiği tarihteki adil değeri üzerinden 
muhasebeleştirilirler ve sonrasında uygun değerleme teknikleri kullanılarak adil değerleri üzerinden ölçülürler. Türev 
finansal enstrümanlar adil değeri pozitif olduğunda aktife ve adil değeri negatif olduğunda pasife geçerler. Türev finansal 
enstrümanların adil değerindeki bir değişim doğrudan kar ve zarar hesabına aktarılır. 
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4.22 Ödenen temettüler 
 
Hissedarlara temettü duyurusu onaylanmış oldukları dönemde bir yükümlülük olarak muhasebeleştirilir. 
 
4.23 Hisse başına kazançlar 
 
Grup adi ve seyreltilmiş hisse senedi başına kazançlar sunar (EPS). Adi ve seyreltilmiş EPS, Grubun sermaye 
hissedarlarına isnat edilebilir yıla ait vergi sonrası karın yıl içinde ödenmemiş adi hisselerin ağırlıklandırılmış ortalama 
sayısına bölünmesiyle hesaplanır. 
 
4.24 Segment raporlaması 
 
Bir segment, benzersiz ürünler veya hizmetler sağlanması (faaliyet segmenti) veya diğer segmentlerden farklı olarak 
risklere veya kazanımlara tabi olan özel bir coğrafi ekonomik çevre içerisinde ürün ve hizmetlerin sağlanmasıyla (coğrafi 
segment) iştigal eden Grubun ayırt edilebilir bir bileşenidir. 
 
4.24.1 Faaliyet segmentleri 
 
Grup, izleme ve raporlama amaçlarına yönelik olarak aşağıdaki faaliyet alanlarında takip edilerek idare edilir:  
 
i) Şube Bankacılığı 
 
Bireysel, zirai, KOBİ ve ticari müşterilere yönelik krediler, mevduatlar ve diğer bankacılık hizmetlerinin sağlanmasından 
ibarettir    
 
ii) Tüketici bankacılığı 
 
Tüketici olan müşterilere sağlanan kredilerden ibarettir, iii)  Kurumsal Bankacılık 
Kurumsal müşterilere yönelik proje finansmanı için ödünç verme, ticaretin finansmanı ve işletme sermayesi 
sağlanmasından oluşur. Bu segment ayrıca birleşme ve satın almalar ve borcun taahhüdü / düzenlenmesi ve 
sendikasyonlar, İlk Halka Arzlar ve özel plasmanlar vasıtasıyla işletmeye ortaklık araçları ile bağlantılı olarak sağlanan 
hizmetlerden oluşan yatırım bankacılığı hizmetlerini de sağlar. 
 
iv) Hazine 
 
Özsermayeyle yapılan ticaret, sabit getiri, öz kaynak, türev ürünler ve döviz faaliyetlerinden oluşur. Ayrıca profesyonel 
piyasa meslektaşlarıyla olan kredi, ödünç verme ve fonlama faaliyetlerini de kapsar. 
 
v) Uluslararası ve muhabir bankacılık 
 
Uluslararası ve muhabir bankacılık Grubun Pakistan dışındaki faaliyetlerinden ve finansal kurumların muhabir 
bankacılığından oluşur. 
 
vi) Varlık yönetimi 
 
Bu HBL Asset Management Limited'i temsil eder,  
 
vii) Genel Müdürlük / Diğerleri 
 
Bu, yukarıda yer alan segmentlerin birinde münferiden gösterilmeyen şirket kalemlerini ve faaliyet sonuçlarını içerir. 
 
4.24.2 Coğrafi segmentler 
 
Grup, izleme ve raporlama amaçlarına yönelik olarak aşağıdaki coğrafi alanlarda takip edilerek idare edilir: 
 
i) Pakistan (KEPZ dahil) 
ii) Orta Doğu 
iii) Asya ve Afrika 
iv) Avrupa ve Kuzey Amerika 
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5 HAZİNE BANKALARI NEZDİNDEKİ NAKİT VE BAKİYELER Not 2018 2016 

  ('000 Rupi)  

Mevcut 
Yerel para birimi 
Döviz 

 
Pakistan Devlet Bankası nezdindeki 

Yerel para birimi cinsinden cari hesaplar 
Yabancı para birimi cinsinden cari hesaplar 
Yabancı para birimi cinsinden mevduat hesapları 

 
Diğer Merkez Bankaları nezdindeki 

Yabancı para birimi cinsinden cari hesaplar 
Yabancı para birimi cinsinden mevduat hesapları 

 
Pakistan Ulusal Bankası nezdindeki 

Yerel para birimi cinsinden cari hesaplar 
Yerel para birimi cinsinden mevduat hesapları 

 
Milli İkramiyeli Tahviller 
 

 

 
5.1 Bunlar, SBP Nakit Yedek Gereklilikleri kapsamında tutulan cari hesapları temsil etmektedir. 
 
5.2 Bunlar, SBP Nakit Yedek Gereklilikleri kapsamında tutulan yabancı para cinsinden cari hesapları temsil etmektedir. 
 
5.3 Bunlar, SBP Özel Nakit Yedek Gereklilikleri kapsamında tutulan mevduat hesaplarını ve SBP nezdinde tutulan ABD Doları 
Tasfiye hesabını temsil etmektedir. Bunlar %0,00 ila %1,35 (2017: %0,00-0,37 yıllık) arasında değişen yıllık zam oranlarını 
içermektedirler. 
 
5.4 Bunlar Grubun faaliyet gösterdiği ülkelerin Merkez Bankaları nezdinde yerel zorunlu / düzenleyici gereklilikler uyarınca 
tutulan bakiyeleri temsil etmektedir. Bu bakiyeler 7.113,816 milyon (2017: 6.216,790 milyon Rupi) Rupi tutarındaki %0,65 
ila %2,00 (2017: %0,01 ila % 7,25% yıllık) aralığındaki yıllık zam oranlarını taşıyan gelir getiren hesapları kapsamaktadır. 
 
5.5 Bunlar Grubun faaliyet gösterdiği ülkelerin Merkez Bankaları nezdinde yerel zorunlu / düzenleyici gereklilikler uyarınca 
tutulan bakiyeleri temsil etmektedir. Bunlar %0,00 ila %15,00 (2017: %1,00-2,90 yıllık) arasında değişen yıllık zam oranlarını 
içermektedirler. 
 
5.6 Bunlar, Pakistan Ulusal Bankasında tutulan mevduat hesabını temsil eder. Bu %3,00 (2017: %3,00 yıllık) yıllık zam oranını 
içermektedirler. 

 
6 DİĞER BANKALAR NEZDİNDEKİ BAKİYELER Not 2018 2016 

  ('000 Rupi)  

Pakistan’da 
Cari hesaplarda 
Mevduat hesaplarında 

 
Pakistan dışında 

Cari hesaplarda 
Mevduat hesaplarında 

 
6.1 Bunlar %3,75 ila %11,00 (2017: %3,75-7,00 yıllık) arasında değişen yıllık zam oranlarını içermektedirler. 
 
6.2 Bunlar 4.860,167 milyon Rupi (2017: 4.148,355 milyon Rupi) Rupi tutarındaki %0,85 (2017: %0,05-% 0,72% yıllık) yıllık zam 
oranını taşıyan gelir getiren cari hesaplarındaki bakiyeleri içermektedir. 
 
6.3 Bu hesaplara %0,15 ila %23,55 (2017: %0,70-13,25 yıllık) arasında değişen yıllık zam oranları uygulanır. 

 
7. MALI KURUMLARA VERİLEN KREDİLER Not 2018 2016 

  ('000 Rupi)  

Vadesiz krediler 
Geri satın alma sözleşmesi kredileri (ters repo) 
Bai Muajjal alacakları 
- Pakistan Devlet Bankası nezdindeki 
- diğer mali kurumlar nezdindeki 
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7.1 Finansal kuruluşlara verilen kredilerin tamamı yerel para birimi cinsindendir. 
7.2 Açılan vadesiz krediler yıllık %8,21 ila %9,60 (2017: %6,50 yıllık) aralığındaki zam oranlarına sahiptirler ve en geç 

vadeleri 11 Nisan 2019’dur. 
7.3 Geri satın alma sözleşmesi açılan krediler yıllık %8,40 ila %10,39 (2017: %5,75 ila % 6,20 yıllık) aralığındaki zam 

oranlarına sahiptirler ve en geç vadeleri 1 Şubat 2019’dur. 
 

7.3.1 Finansal kuruluşlara verilen borç karşılığında 
elde tutulan menkul kıymetler 

2018 2017 

 Grubun 
sahip 

olduğu 

Daha 
sonra 

teminat 
olarak 
verilen 

Toplam Grubun 
sahip 

olduğu 

Daha 
sonra 

teminat 
olarak 
verilen 

Toplam 

 ('000 Rupi)
 
Piyasa Hazine Bonoları 
Pakistan Yatırım Bonoları 
 

 
7.3.2 Geri satın alma sözleşmesi kredileri karşılığında teminat olarak tutulan menkul kıymetlerin piyasa değeri 37.301,886 

milyon Rupi (2017: 32.478,463 milyon Rupi) tutarındadır. 
 
7.4 Diğer mali kuruluşlardan Bai Muajjal alacağı yıllık %9,85 (2017: Sıfır) zam oranına sahiptir ve en geç vadesi 31 Ocak 

2019’dur. 
 

8 YATIRIMLAR Not 2018 2017 

  Maliyet 
/itfa 

edilmiş 
gider 

Değer 
düşüklüğü 

karşılığı 

Fazla/(Ek
sik) 

Maliyet 
/itfa 

edilmiş 
gider 

Değer 
düşüklüğü 

karşılığı 

Fazla/(E
ksik) 

Net 
defter 
değeri 

8.1 Cinsi itibariyle yatırımlar  ('000 Rupi) 
Ticari amaçla elde bulundurulan (HFT) menkul 
kıymetler 

  

         
Federal Devlet tahvilleri 

- Piyasa Hazine Bonoları 
- Pakistan Yatırım Bonoları 
- İcara Sukuk 

Hisseler 
- Borsaya kote şirketler 

Yabancı menkul kıymetler 
- Devlet borçlanma menkul değerleri 

 
Satılmaya hazır (AFS) menkul kıymetler 
 
Federal Devlet tahvilleri 

- Piyasa Hazine Bonoları 
- Pakistan Yatırım Bonoları 
- İcara Sukuk 
- Pakistan Devletinin ABD Doları Tahvilleri 

Hisseler 
- Borsaya kote şirketler 
- Borsaya kote olmayan şirketler 

Devlet dışı borçlanma menkul değerleri 
- Kayıtlı olmayan 

Yabancı menkul kıymetler 
- Devlet borçlanma menkul değerleri 
- Devlet dışı borçlanma menkul değerleri 
- Kayıtlı 
- Kayıtlı olmayan 
- Hisse senetleri - Kayıtlı olmayan 

Ulusal Yatırım Ortaklığı birimleri 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı birimleri 
İmtiyazlı hisseler 
 
Vadeye kadar elde tutulacak (HTM) menkul 
kıymetler 
 
Federal Devlet tahvilleri 

- Piyasa Hazine Bonoları 
- Pakistan Yatırım Bonoları 
- Pakistan Devletinin ABD Doları Tahvilleri 

Devlet dışı borçlanma menkul değerleri 
- Kayıtlı 
- Kayıtlı olmayan 

Yabancı menkul kıymetler 
- Devlet borçlanma menkul değerleri 
- Devlet dışı borçlanma menkul değerleri 
- Kayıtlı 
- Kayıtlı olmayan 

İştirakler ve ortak girişimlere yapılan yatırım 
Toplam yatırım 
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8 YATIRIMLAR 2018 2017 

 Maliyet 
/itfa 

edilmiş 
gider 

Değer 
düşüklü

ğü 
karşılığı 

Fazla/(E
ksik) 

Net defter 
değeri 

Maliyet 
/itfa 

edilmiş 
gider 

Değer 
düşüklüğ

ü 
karşılığı 

Fazla/(Eks
ik) 

Net 
defter 
değeri 

8.2 Segmentlere göre yatırımlar 
 

 ('000 Rupi) 

Ticari amaçla elde bulundurulan (HFT) menkul 
kıymetler 

  

         
Federal Devlet tahvilleri         

 
Piyasa Hazine Bonoları 
Pakistan Yatırım Bonoları 
İcara Sukuk 
Pakistan Devletinin ABD Doları Tahvilleri 

 
 
 
Hisseler 

Borsaya kote şirketler 
Borsaya kote olmayan şirketler 

 
 
Devlet dışı borçlanma menkul değerleri 

Kayıtlı 
Kayıtlı olmayan 

 
 
Yabancı menkul kıymetler 

Devlet borçlanma menkul değerleri 
Devlet dışı borçlanma menkul değerleri 

Kayıtlı 
Kayıtlı olmayan 

Hisse senetleri - Kayıtlı olmayan 
 
Ulusal Yatırım Ortaklığı birimleri 
 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı birimleri 
 
İmtiyazlı hisseler 
 
İştirakler ve ortak girişimlere yapılan 
yatırım 
 

Diamond Trust Bank Kenya Limited 
Himalayan Bank Limited, Nepal 
Kırgız Yatırım ve Kredi 

Bankası, Kırgızistan 
Jubilee General Insurance Company Limited 
Jubilee Life Insurance Company Limited 
HBL Nakit Fonu 
HBL Enerji Fonu 
HBL Hisse Senedi Fonu 
HBL Finansal Planlama Fonu – 

Stratejik Tahsis 
HBL Devlet Menkul Kıymetler Fonu 
HBL Gelir Fonu 
HBL İslami Varlık Tahsis Fonu 
HBL İslami Hisse Senedi Fonu 
HBL İslami Gelir Fonu 
HBL İslami Para Piyasası Fonu 
HBL İslami Emeklilik Fonu - Borç Şemsiye 
Fonu 
HBL İslami Emeklilik Fonu - Hisse Senedi 
Şemsiye Fonu 
HBL İslami Emeklilik Fonu –  

Para Piyasası Şemsiye Fonu 
HBL İslami Stok Fonu 
HBL Para Piyasası Fonu 
HBL Çoklu Varlık Fonu 
HBL Emeklilik Fonu - Hisse Senedi Şemsiye 
Fonu 
HBL Emeklilik Fonu - Borç Şemsiye Fonu 
HBL Emeklilik Fonu - Para Piyasası Şemsiye 
Fonu 
HBL Stok Fonu 
HBL Yatırım Fonu A Sınıfı 
HBL Yatırım Fonu B Sınıfı 
PICIC Yatırım Fonu 

Toplam yatırım 
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8.2.1 Teminat olarak verilen yatırımlar 2018 2017
 ('000 Rupi) 
Teminat olarak verilen yatırımların piyasa değeri aşağıdaki gibidir:  
Federal Devlet tahvilleri 
- Piyasa Hazine Bonoları 
- Pakistan Yatırım Bonoları 
 
Yabancı menkul kıymetler 
Devlet borçlanma menkul değerleri 
Devlet dışı borçlanma menkul değerleri 
- Kayıtlı 

 
8.3 SBP'nin zorunlu likidite gereklilikleri uyarınca elde tutulan 304,162 milyon Rupi (2017: 293,708 milyon Rupi) 
tutarındaki menkul kıymetleri içeren ve SBP nezdinde reeskont edilmeye hazır yatırımlar. 
 
8.4 TT/DD iskonto kredileri ve vadesiz borçlanma kredilerine karşılık SBP'ye rehinli 222,214 milyon Rupi (2017: 238,518 
milyon Rupi) tutarındaki yatırımlar. 
 
8.5 Bankanın çeşitli şubelerinde muhafaza edilen Alay Fonu Hesapları için Askeri Hesaplar Kontrolörüne rehnedilen 
9,768 milyon Rupiyi (2017: 10,484 milyon Rupi) içeren yatırımlar. 
 
8.6 31 Aralık 2018 tarihinde vadeye kadar tutulacak yatırımın piyasa değeri 200.460,226 milyon Rupi (2017: 
281.253,970 milyon Rupi) tutarındadır. 
 

8.7 Yatırımların değer düşüklüğüne karşı elde tutulan karşılıkların ayrıntıları 2018 2017
('000 Rupi) 

Açılış bakiyesi 
Çevrim ayarlaması 
Gider / ters kayıt 
Yıla ait gider 
Yıla ait ters kayıt 
Yıl içindeki elden çıkarmalara ilişkin ters kayıt 
Net gider 
 
Kapanış bakiyesi 
  

 
8.8 Borç menkul kıymetleri karşılıklarına ilişkin ayrıntılar 
 2018 2017 
Kategori Sınıflandırması 
 

Gelir Getirmeyen 
Yatırımlar 

Karşılık Gelir Getirmeyen 
Yatırımlar 

Karşılık

 ('000 Rupi)
Yurtiçi 
Zarar 
 
Yurtdışı 
Vadesi gelmeyen ama uygulanamaz 
 

 
8.8.1 Yukarıdakilere ek olarak, yurtdışı şubeleri IFRS 9 standardı uyarınca Grubun faaliyette bulunduğu ülkelerdeki 
düzenleyici kurumların gerekliliklerini karşılamak üzere yatırımlara ilişkin 87,792 milyon Rupi karşılık tutmaktadır. 
 
8.8.2 Pakistan International Airlines Corporation Limited’in (PIACL) özel olarak ayrılan TFC’lerine ilişkin 4.249,895 
milyon Rupi (2017: 6.071,278 milyon Rupi) tutarındaki maruziyet, İhtiyatlı Düzenlemelerinin 8. Düzenlemesindeki 
rahatlatma uyarınca gelir getirmeyen tutar olarak sınıflandırılmamıştır. Bu düzenleme, 4 Ekim 2018 tarihli BPRD/ BRD 
(politika)/ 2018-21629 sayılı mektupla SBP tarafından iletilmiştir. Bu TFC’er Pakistan Devletinin tam güvencesi altında 
olup herhangi bir karşılık gerektirmemektedir. 
Ancak, bu tutara ilişkin fiyat farkı geliri ertelenmiş olup, alındığı zaman bilançoya dahil edilecektir. 
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8.9 Satışa hazır menkul kıymetlerin niteliği 
 
Satışa hazır (AFS) menkul kıymetlerin niteliğine ilişkin ayrıntılar aşağıdaki 
gibidir: 
 
 
 
Federal Devlet Menkul Kıymetleri - Devlet garantili 
 
Piyasa Hazine Bonoları 
Pakistan Yatırım Bonoları 
İcara Sukuk 
Pakistan Devletinin ABD Doları Tahvilleri 
 
 
 
Hisseler 
 
 
Borsaya kote şirketler 
 
Otomobil Parça ve Aksesuarları 
Çimento 
Kimyasal 
Ticari Bankalar 
Mühendislik 
Gübre 
Gıda ve Kişisel Bakım Ürünleri 
Sigorta 
Yatırım Bankaları / Yatırım Şirketleri / Menkul Kıymet Şirketleri 
Petrol ve Gaz Arama Şirketleri 
Petrol ve Gaz Pazarlama Şirketleri 
Elektrik Üretimi ve Dağıtımı 
Rafineri 
Teknoloji ve Haberleşme 
Muhtelif Tekstil 

 
 
 
 

2018 2017 
Maliyet 

('000 Rupi) 
 

 
 
 
 
 

 
 2018 2017 
 Maliyet Dağılım 

değeri
Maliyet Dağılım 

değeri
 ('000 Rupi) 
Borsaya kote olmayan şirketler 
Central Depository Company of Pakistan Limited 
Engro Powergen Thar (Private) Limited 
Pakistan Mortgage Refinance Company Limited 
Sindh Engro Coal Mining Company Limited 
Pak Agriculture Storage and Services Corporation 
Limited 
DHA Cogen Limited 
National Institutional Facilitation Technologies 
(Private) Limited 
First Women Bank Limited 
National Investment Trust Limited 
SME Bank Limited 
Society for Worldwide Interbank Financial 
Telekominikasyon (S.W.I.F.T) 
 
 

 

 

Devlet dışı borçlanma menkul değerleri 
 
Kayıtlı olmayan 
 
Derecelendirilmemiş 
 

2018 2017 
Maliyet 

('000 Rupi) 
 

 

 



2018 YILLIK RAPOR

 
68

Konsolide Mali Tablolara İlave Notlar 

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren mali yıl 
 
 

Yabancı menkul kıymetler 2018 2017 
 Maliyet Derecelendirme Maliyet Derecelendirme
Devlet borçlanma menkul değerleri ('000 Rupi) ('000 Rupi) 
  
Bahreyn 
Almanya 
Endonezya 
Lübnan 
Maldivler 
Mauritius 
Hollanda 
Umman 
Singapur 
Güney Afrika 
Sri Lanka 
Amerika Birleşik Devletleri 
Fransa 

 
Devlet dışı borçlanma menkul değerleri 2018 

 
2017 

 Maliyet 
Kayıtlı ('000 Rupi) 
  
AAA 
AA+, AA, AA- 
A+, A, A- 
BBB+, BBB, BBB- 
BB+, BB, BB- 
B+, B, B- 
CCC ve altı 
 
Kayıtlı olmayan 
 
AAA 
A+, A, A- 
BBB+, BBB, BBB- 
Derecelendirilmemiş 
 
Hisse senetleri - Kayıtlı olmayan 
 
The Benefit Company, Bahreyn 
Credit Information Bureau, Sri Lanka 
LankaClear (Private) Limited, Sri Lanka 
SME Equity Fund Limited, Mauritius 
 
Ulusal Yatırım Ortaklığı birimleri - kayıtlı 
 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı birimleri - 
kayıtlı 
 
İmtiyazlı hisse senedi - kayıtlı
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8.10 Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetlere ilişkin ayrıntılar 
aşağıdaki gibidir: 
 
Federal Devlet Menkul Kıymetleri - Devlet garantili 
 
Piyasa Hazine Bonoları 
Pakistan Yatırım Bonoları 
Pakistan Devletinin ABD Doları Tahvilleri 
 
 
Devlet dışı borçlanma menkul değerleri 
 
Kayıtlı 
 
AA+, AA, AA- 
A+, A, A- 
 
Kayıtlı olmayan 
 
AAA 
AA+, AA, AA- 
A+, A, A- 
Derecelendirilmemiş 

 
2018 2017 

Maliyet /itfa edilmiş gider
('000 Rupi) 

 
 

 

 
Yabancı menkul kıymetler 2018 2017 
 Maliyet /itfa 

edilmiş gider 
Derecelendirme Maliyet /itfa 

edilmiş gider 
Derecelendirme 

Devlet borçlanma menkul değerleri ('000 Rupi) ('000 Rupi) 
Bahreyn 
Bangladeş 
Endonezya 
Kenya  
Kenya 
Lübnan 
Maldivler 
Mauritius 
Umman 
Sri Lanka 
Nijerya 
Seyşeller 
Türkiye 
Birleşik Krallık 

 
  
Devlet dışı borçlanma menkul değerleri 
 
Kayıtlı 
 
AAA 
AA+, AA, AA- 
A+, A, A- 
BBB+, BBB, BBB- 
BB+, BB, BB- 
B+, B, B- 
 
Kayıtlı olmayan 
 
AA+, AA, AA- 
A+, A, A- 
- 1 79.950 
Derecelendirilmemiş 

2018 2017 
Maliyet 

('000 Rupi) 
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8.11İştirakler ve ortak girişimlerin mali bilgiler özeti 
 
 2018 
 Aşağıdaki tarihler 

itibarıyla 
yıllık / geçici mali 

tablo bazlı 

Kurulduğu 
ülke 

 

Hamilinin 
yüzdesi 

 

Varlıklar 
 

Borçlar 
 

Gelir 
 

Vergi 
sonrası 

kar (zarar)
 

Kapsamlı 
gelirler/(za

rarlar) 
toplamı 

    ('000 Rupi) 
 
         
Diamond Trust Bank Kenya Limited 30 Eylül 2018 Kenya  
Himalayan Bank Limited 17 Ekim 2018 Nepal 
Kırgız Yatırım ve Kredi Bankası 31 Aralık 2018 Kırgızistan 
Jubilee General Insurance Company Limited 30 Eylül 2018 Pakistan 
Jubilee Life Insurance Company Limited 30 Eylül 2018 Pakistan 
HBL Nakit Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan 
HBL Enerji Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan 
HBL Hisse Senedi Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan 
HBL Finansal Planlama Fonu -Stratejik Tahsis 31 Aralık 2018 Pakistan 
HBL Devlet Menkul Kıymetler Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan 
HBL Gelir Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan 
HBL İslami Varlık Tahsis Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan 
HBL İslami Hisse Senedi Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan 
HBL İslami Gelir Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan 
HBL İslami Para Piyasası Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan 
HBL İslami Emeklilik Fonu - Borç Şemsiye Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan 
HBL İslami Emeklilik Fonu - Hisse Senedi Şemsiye Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan 
HBL Islamic Pension Fund - Money Market Sub Fund 31 Aralık 2018 Pakistan 
HBL İslami Stok Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan 
HBL Para Piyasası Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan 
HBL Çoklu Varlık Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan 
HBL Emeklilik Fonu - Borç Şemsiye Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan 
HBL Emeklilik Fonu - Hisse Senedi Şemsiye Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan 
HBL Emeklilik Fonu - Para Piyasası Şemsiye Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan 
HBL Stok Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan 
HBL Yatırım Fonu A Sınıfı 31 Aralık 2018 Pakistan 
HBL Yatırım Fonu B Sınıfı 31 Aralık 2018 Pakistan 
PICIC Yatırım Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan 
         
 2017 

 Aşağıdaki tarihler 
itibariyle yıllık / ara 

dönem mali tablolara 
dayanarak 

 

Kurulduğu 
ülke 

 

Hamilinin 
yüzdesi 

 

Varlıklar 
 

Borçlar 
 

Gelir 
 

Vergilerden 
sonraki 

kar/(zarar) 
 

Toplam 
kapsamlı 

gelir 
 

    ------------------------------(‘000 Rupi)---------------------------------- 
 
Diamond Trust Bank Kenya Limited 30 Eylül 2017 Kenya  
Himalayan Bank Limited 17 Ekim 2017 Nepal 
Kırgız Yatırım ve Kredi Bankası 31 Aralık 2017 Kırgızistan 
Jubilee General Insurance Company Limited 30 Eylül 2017 Pakistan 
Jubilee Life Insurance Company Limited 30 Eylül 2017 Pakistan 
HBL Nakit Fonu 31 Aralık 2017 Pakistan 
HBL Enerji Fonu 31 Aralık 2017 Pazar Pakistan 
HBL Finansal Planlama Fonu - Stratejik Tahsis Planı 31 Aralık 2017 Pakistan 
HBL Hisse Senedi Fonu 31 Aralık 2017 Pazar Pakistan 
HBL Devlet Menkul Kıymetler Fonu 31 Aralık 2017 Pazar Pakistan 
HBL Gelir Fonu 31 Aralık 2017 Pazar Pakistan 
HBL İslami Varlık Tahsis Fonu 31 Aralık 2017 Pazar Pakistan 
HBL İslami Gelir Fonu 31 Aralık 2017 Pazar Pakistan 
HBL İslami Para Piyasası Fonu 31 Aralık 2017 Pazar Pakistan 
HBL İslami Hisse Senedi Fonu 31 Aralık 2017 Pazar Pakistan 
HBL İslami Emeklilik Fonu - Borç Şemsiye Fonu 31 Aralık 2017 Pazar Pakistan 
HBL İslami Emeklilik Fonu - Hisse Senedi Şemsiye Fonu 31 Aralık 2017 Pazar Pakistan 
HBL İslami Emeklilik Fonu - Para Piyasası Şemsiye Fonu 31 Aralık 2017 Pazar Pakistan 
HBL İslami Stok Fonu 31 Aralık 2017 Pazar Pakistan 
HBL Para Piyasası Fonu 31 Aralık 2017 Pazar Pakistan 
HBL Çoklu Varlık Fonu 31 Aralık 2017 Pazar Pakistan 
HBL Emeklilik Fonu - Borç Şemsiye Fonu 31 Aralık 2017 Pazar Pakistan 
HBL Emeklilik Fonu - Hisse Senedi Şemsiye Fonu 31 Aralık 2017 Pazar Pakistan 
HBL Emeklilik Fonu - Para Piyasası Şemsiye Fonu 31 Aralık 2017 Pazar Pakistan 
HBL Stok Fonu 31 Aralık 2017 Pazar Pakistan 
PICIC Yatırım Fonu 31 Aralık 2017 Pazar Pakistan 
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8.12 İştirakler ve ortak girişimlere yapılan yatırım 
 

2018 2017 
('000 Rupi) 

Diamond Trust Bank Kenya Limited - Kayıtlı  

Açılış bakiyesi 8.800.801  5.707.355
Yatırım -  1.852.188
Kar payı 1.350.819  965.438
Sabit varlıklara ilişkin fazla / açık payındaki hareket (2.467)  105.175
Yatırımlara ilişkin fazla / açık payındaki hareket 65.258  - 
Diğer kapsamlı gelir payı (91.121)  42.119
Kur farkı etkisi 1.734.157  217.274
Alınan temettü (140.260)  (88.748)
Kapanış bakiyesi 11.717.187  8.800.801

Himalayan Bank Limited, Nepal - Kayıtlı 
   

Açılış bakiyesi 2.739.781  1.916.452
Yatırım -  128.468
Kar payı 603.114  436.693
Yatırımlara ilişkin fazla / açık payındaki hareket (1.590)  - 
Kur farkı etkisi 436.557  258.168
Kapanış bakiyesi 3.777.862  2.739.781

Kırgız Yatırım ve Kredi Bankası, Kırgız Cumhuriyeti - Kayıtlı
   

Açılış bakiyesi 1.187.420  1.040.268
Kar payı 95.147  86.449
Kur farkı etkisi 329.101  63.906
Diğer kapsamlı gelir payı 
Alınan temettü 

- 
(16.890) 

 (3.203)
-

Kapanış bakiyesi 1.594.778  1.187.420

Jubilee General Insurance Company Limited - Kayıtlı
   

Açılış bakiyesi 2.678.795  2.426.845
Yatırım 90.061  134.963
Kar payı 215.392  218.975
Yatırımlara ilişkin fazla / açık payındaki hareket 232.974  - 
Zorunlu yedekten sermaye katkı payı 1.550  1.397
Diğer kapsamlı gelir payı (2.129)  (2.799)
Alınan temettü (142.938)  (100.586)
Kapanış bakiyesi 3.073.705  2.678.795

Jubilee Life Insurance Company Limited - Kayıtlı 
   

Açılış bakiyesi 1.533.450  1.261.559
Kar payı 634.140  451.018
Yatırımlara ilişkin fazla / açık payındaki hareket (2.123)  - 
Zorunlu yedekten sermaye katkı payı 27.776  18.517
Diğer kapsamlı gelir payı 2.216  - 
Alınan temettü (257.070)  (197.644)
Kapanış bakiyesi 1.938.389  1.533.450

HBL Nakit Fonu - Kayıtlı 
   

Açılış bakiyesi 86.069  -
Yatırım 180.908  180.000
Kar payı 4.679  1.182
İtfa (242.175)  (95.113)
Alınan temettü (908)  -
Kapanış bakiyesi 28.573  86.069

HBL Enerji Fonu - Kayıtlı 
   

Açılış bakiyesi 443.653  153.594
Yatırım 32.000  305.076
Zarar payı (41.407)  (9.941)
İtfa Alınan temettü (133.000) 

- 
 - 

(5.076)
Kapanış bakiyesi 301.246  443.653
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 2018 2017 
 ('000 Rupi) 
HBL Hisse Senedi Fonu - Kayıtlı
Açılış bakiyesi 
Yatırım 
Zarar payı 
İtfa 
Alınan temettü 
Kapanış bakiyesi 
 
 
HBL Finansal Planlama Fonu - Stratejik Tahsis - Kayıtlı 
Açılış bakiyesi 
Yatırım 
Kar / (zarar) payı 
Kapanış bakiyesi 
 
HBL Devlet Menkul Kıymetler Fonu - Kayıtlı 
Açılış bakiyesi 
Yatırım 
Kar payı 
İtfa 
Alınan temettü 
Kapanış bakiyesi 
 
HBL Gelir Fonu - Kayıtlı 
Açılış bakiyesi 
Yatırım 
Kar payı 
İtfa 
Yatırımlara ilişkin fazla / açık payındaki hareket 
Alınan temettü 
Kapanış bakiyesi 
 
HBL İslami Varlık Tahsis Fonu - Kayıtlı 
Açılış bakiyesi 
Yatırım 
Kar payı 
Yatırımlara ilişkin fazla / açık payındaki hareket 
Alınan temettü 
Kapanış bakiyesi 
 
HBL İslami Hisse Senedi Fonu - Kayıtlı 
Açılış bakiyesi 
Yatırım 
Zarar payı 
İtfa 
Alınan temettü 
Kapanış bakiyesi 
 
HBL İslami Gelir Fonu - Kayıtlı 
Açılış Bakiyesi 
Yatırım 
Kar payı 
İtfa 
Alınan temettü 
Kapanış bakiyesi 
 
 
HBL İslami Para Piyasası Fonu - Kayıtlı 
Açılış bakiyesi 
Yatırım 
Kar payı 
İtfa 
Alınan temettü 
Kapanış bakiyesi 
 
HBL İslami Emeklilik Fonu - Borç Şemsiye Fonu - Kayıtlı olmayan 
Açılış bakiyesi 
Kar payı 
Yatırımlara ilişkin fazla / açık payındaki hareket 
Kapanış bakiyesi 
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 2018  2017 
 ('000 Rupi) 
HBL İslami Emeklilik Fonu - Hisse Senedi Şemsiye Fonu - Kayıtlı olmayan
 

 

Açılış bakiyesi 
Zarar payı 

98.709 
(11.339) 

 121.032
(8.813)

Yatırımlara ilişkin fazla / açık payındaki hareket 7.342  (13.510)
Kapanış bakiyesi 94.712  98.709

HBL İslami Emeklilik Fonu - Para Piyasası Şemsiye Fonu - Kayıtlı olmayan
   

Açılış bakiyesi 43.684  42.355
Kar payı 1.867  1.323
Yatırımlara ilişkin fazla / açık payındaki hareket 17  6
Kapanış bakiyesi 45.568  43.684

HBL İslami Stok Fonu - Kayıtlı
   

Açılış bakiyesi 735.027  861.459
Yatırım -  75.205
Zarar payı (40.309)  (75.162)
Alınan temettü -  (47.205)
Yatırımlara ilişkin fazla / açık payındaki hareket 4.800  (79.270)
Kapanış bakiyesi 699.518  735.027

HBL Para Piyasası Fonu - Kayıtlı 
   

Açılış bakiyesi 358.829  284.056
Yatırım 712.875  361.397
Kar payı 45.217  22.659
İtfa (111.112)  (298.715)
Alınan temettü (12.875)  (10.568)
Kapanış bakiyesi 992.934  358.829

HBL Çoklu Varlık Fonu - Kayıtlı
   

Açılış bakiyesi 177.653  806.906
Zarar payı (3.549)  (42.320)
Yatırım -  27.023
İtfa -  (550.000)
Alınan temettü -  (27.023)
Yatırımlara ilişkin fazla / açık payındaki hareket 846  (36.933)
Kapanış bakiyesi 174.950  177.653

HBL Mustahekum Sermaye Fonu - Kayıtlı 
   

Açılış bakiyesi -  578.278
Yatırım -  34.923
Kar payı -  15.701
İtfa -  (593.979)
Alınan temettü -  (34.923)
Kapanış bakiyesi -  - 

HBL Emeklilik Fonu - Borç Şemsiye Fonu - Kayıtlı olmayan
   

Açılış bakiyesi 50.186  48.214
Kar payı 2.244  2.008
Yatırımlara ilişkin fazla / açık payındaki hareket 11  (36)
Kapanış bakiyesi 52.441  50.186

HBL Emeklilik Fonu - Hisse Senedi Şemsiye Fonu - Kayıtlı olmayan
   

Açılış bakiyesi 108.715  125.576
Zarar payı (12.096)  (3.267)
Yatırımlara ilişkin fazla / açık payındaki hareket 6.946  (13.594)
Kapanış bakiyesi 103.565  108.715

HBL Emeklilik Fonu - Para Piyasası Şemsiye Fonu - Kayıtlı olmayan
   

Açılış bakiyesi 46.666  44.824
Kar payı 2.317  1.840
Yatırımlara ilişkin fazla / açık payındaki hareket -  2
Kapanış bakiyesi 48.983  46.666
 



2018 YILLIK RAPOR

 
74

Konsolide Mali Tablolara İlave Notlar 

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren mali yıl 
 
 2018 2017 

('000 Rupi) 
HBL Stok Fonu - Kayıtlı   

Açılış bakiyesi 4.085.573 4.789.316
Yatırım - 249.887
Kar / (zarar) payı (211.890) 2.584
İtfa (2.007.683) - 
Alınan temettü - (249.887)
Yatırımlara ilişkin fazla / açık payındaki hareket 37.200 (706.327)
Kapanış bakiyesi 1.903.200 4.085.573

PICIC Yatırım Fonu - Kayıtlı   

Açılış bakiyesi 739.910 959.252
Yatırım - - 
Kar / (zarar) payı 19.843 (75.549)
Yatırımlara ilişkin fazla / açık payındaki hareket 33.063 (78.100)
PICIC Yatırım Fonu’nun tasfiyesinden yapılan dışa aktarma (709.552) - 
PICIC Yatırım Fonu’nun tasfiye fazlasından yapılan dışa aktarma (83.264) - 
Alınan temettü - (65.693)
Kapanış bakiyesi - 739.910

HBL Yatırım Fonu - A Sınıfı   

Açılış bakiyesi - -
PICIC Yatırım Fonu’nun tasfiyesinden yapılan içe aktarma 337.179 - 
PICIC Yatırım Fonu’nun tasfiye fazlasından yapılan içe aktarma 39.567 - 
Zarar payı (212) - 
Yatırımlara ilişkin fazla / açık payındaki hareket (68.037) - 
Kapanış bakiyesi 308.497 -

HBL Yatırım Fonu - B Sınıfı   

Açılış bakiyesi - -
PICIC Yatırım Fonu’nun tasfiyesinden yapılan içe aktarma 372.373 - 
PICIC Yatırım Fonu’nun tasfiye fazlasından yapılan içe aktarma 43.697 - 
Zarar payı (55.918) - 
Kapanış bakiyesi 360.152 -

 29.518.977 27.357.818
 
8.12.1 Grup, AKFED’in hisseleri nedeniyle Diamond Trust Bank Kenya Limited, Kırgız Yatırım ve Kredi Bankası, Jubilee General 
Insurance Company limited ve Jubilee Life Insurance Company Limited üzerinde önemli etkiye sahiptir. 
 

9 AVANSLAR Gelir getiren Gelir getirmeyen Toplam 

 Not 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 ('000 Rupi)
Krediler, nakit krediler, dönem finansmanları, vb. 
İslami finansman ve ilgili varlıklar 
İskonto edilmiş ve satın alınmış senetler 
 
Avanslar - gayrisafi 
 
Avans karşılıkları 
- Belirli 
- Genel 
 
Avanslar - karşılıklar düşüldükten sonra 
 

 

 
9.1.  Bu, aşağıda gösterildiği gibi, finansal kiralamaya net yatırımı içermektedir 
 

 2018  2017 

 Bir yıldan 
fazla 

olmayan 
Bir yıldan 

fazla ve beş 
yıla kadar 

Beş yıldan 
fazla 

Toplam Bir yıldan 
fazla 

olmayan 
Bir yıldan 

fazla 
ve beş yıla 

kadar 

Beş yıldan 
fazla 

Toplam

Toplam minimum kiralama 
ödemeleri 
Gelecek dönemlere ait finansal 
giderler 
Minimum kiralama ödemlerinin 
mevcut değeri 

 
9.2 “I” ekindeki 3. Notta verilen İslami finansman ve ilgili varlıklara ilişkin bilgisi bu konsolide mali tabloların ayrılmaz 
parçasını oluşturur. 
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 2018 2017 
 ('000 Rupi) 
9.3 Avansların ayrıntıları (Gayrisafi) 
 

 

Yerel para birimi cinsinden 
Yabancı para birimleri cinsinden 
 

 
 
9.4 80.831,013 milyon Rupi (2017: 75.845,392 milyon Rupi) tutarında takip durumu kapsamına alınmış avanslar 
aşağıdaki şekilde detaylandırılmıştır: 
 

Kategori Sınıflandırması 2018 2017 
 Takipteki 

avanslar
Karşılık Takipteki 

avanslar 
Karşılık

Yurtiçi 
 

('000 Rupi) 

Özellikle belirtilen diğer varlıklar 
Standart altı 
Şüpheli 
Zarar 
 
 
Yurtdışı 
Vadesi gelmeyen ama uygulanamaz 
Vade: 
90 güne kadar 
91 - 180 gün 
181 - 365 gün 
> 365 gün 
 
 
Toplam 

 
 
 
9.5 Avanslar karşılıklarına ilişkin ayrıntılar 
 

 Not 2018 2017 
  Belirli Genel Toplam Belirli Genel Toplam

  ('000 Rupi) 
Açılış bakiyesi 
Çevrim ayarlaması 
Yıla ait gider 
Yıla ait ters kayıt 
Avansların Net gider / (ters kayıt) 
karşılığı 
Yıl içinde gider kaydedilen - tarım 
finansmanı 
Yıl içinde silinen 
IFRS 9’a uyulmasının etkisi 
Kenya işletmesinin satışından 
aktarılan 
Diğer hareketler 
Kapanış bakiyesi 

 
9.5.1 Bu Sıfır Rupi (2017: 68,374 milyon Rupi) tutarında karşılıklar için ters kayıt da içeriyor, bu kalem, bankacılık-dışı 
varlıkların iktisabında taleplerin karşılanmasından kaynaklanmaktadır. 
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9.5.2 Avanslar karşılıklarına ilişkin ayrıntılar 
 

 2018 2017 

 Belirli Genel Toplam Belirli Genel Toplam

 ('000 Rupi)
Yerel para birimi cinsinden 
Yabancı para birimleri cinsinden 
 

 
9.6 Genel karşılık, İhtiyatlı Düzenlemeler tarafından zorunlu kılınan 1.652,318 milyon Rupi (2017: 1.405,701 milyon 
Rupi) tutarındaki tüketici finansmanı portföyü karşılığını ve 232,566 milyon Rupi (2017: 138,195 milyon) tutarındaki mikro 
girişimlere yönelik avanslar karşılığını içermektedir. Genel karşılık ayrıca, Grubun faaliyet gösterdiği ülkelerde 
düzenleyici kurumların ilan ettiği gereklilikleri karşılamak üzere, yurt dışı avanslara ait 1.643,463 milyon Rupilik (2017: 
1.544,447 milyon Rupi) tutarı da içeriyor. 
 
9.7 Bunlar, tarım finansmanında takipte olan, kayıp olarak sınıflandırılmış, tümüyle tahsis edilmiş ve üç yılı aşkın süredir 
temerrüde düşmüş olan avansları temsil eder. Bu takipteki alacaklar SBP tarafından yayımlanan Tarım Finansmanına 
ilişkin İhtiyatlı Düzenlemelere uygun olarak tutulan karşılıkla ödenmek suretiyle zarar kaydedilmişlerdir. Söz konusu 
zarar kaydetme, Bankanın zararını bu müşterilere rücu etme hakkına hiçbir şekilde halel getirmemektedir. 
 

9.8 Gider kaydedilenlere ilişkin ayrıntılar Not 2018 2017
 ('000 Rupi) 
9,8.1 Karşılıklara karşı 
        Silinenlere karşı 
 
9.8.2 Gider kaydedilenlerin analizi 
         500.000 Rupi ve üzerinde gider kaydedilenler 
         - Yurtiçi 
        - Yurtdışı 
        500.000 Altında gider kaydedilenler 

 
9.9 500.000 Rupi ve üzeri gider kaydedilen avanslara ilişkin ayrıntılar 
 
9.9.1 1962 tarihli Banka Şirketleri Yönetmeliğinin 33A Bölümünün (3) numaralı alt-maddesi çerçevesinde, 31 Aralık 2018 
tarihinde sona eren yıl içinde herhangi bir kişi(ler) için izin verilen beş yüz bin rupi veya üzerindeki gider kaydedilen 
avanslar veya diğer mali aflara ilişkin yapılması gereken açıklama, konsolide mali tablolara ilişkin Ek II’de verilmiştir. 
 
9.9.2 Bunlar, açıklama kısıtlamalarının olduğu ülkelerdeki borç alanlara tanınan silmeleri ve finansal rahatlatmaları 
içermektedir. 
 

10 DURAN VARLIKLAR Not 2018 2017
 ('000 Rupi) 
Sermaye devam eden işler 
Gayrimenkul ve ekipman 
 
10.1 Sermaye devam eden işler 
 
İnşaat işleri 
Ekipman 
Tedarikçi ve yüklenicilere avanslar 
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10.2 Gayrimenkul ve ekipman 
 

 2018

 Mülkiyet 
haklı 
arazi 

Kiralık 
arazi 

Mülkiyet 
haklı 

arazideki 
bina 

Kiralık 
arazideki 

bina 

Makine Özel 
maliyetler 

Mobilya ve 
demirbaşlar 

Ekipman 
(elektrikli 

aletler, ofis 
ve 

bilgisayar) 

Araçlar Toplam 

1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 
Maliyet / yeniden değerleme tutarı 
Birikmiş amortisman 
Net defter değeri 
 
31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıl 
Net defter değeri açılışı 
Eklemeler 
Yıl içinde yeniden değerlenen 
varlık fazlası hareketleri 
Elden Çıkartmalar 
Amortisman gideri 
Döviz kuru ayarlamaları 
Diğer ayarlamalar / transferler 
Net defter değeri kapanışı 
 
31 Aralık 2018 Pazartesi tarihi 
itibariyle 
Maliyet / yeniden değerleme tutarı 
Birikmiş amortisman 
Net defter değeri 
 
Amortisman oranı (%) 
 

 

 
 2017

 Mülkiyet 
haklı 
arazi 

Kiralık 
arazi 

Mülkiyet 
haklı 

arazideki 
bina 

Kiralık 
arazideki 

bina 

Makine Özel 
maliyetler 

Mobilya ve 
demirbaşlar 

Ekipman 
(elektrikli 

aletler, ofis 
ve 

bilgisayar) 

Araçlar Toplam 

01 Ocak 2017 Pazar tarihi itibariyle 
Maliyet / yeniden değerleme tutarı 
Birikmiş amortisman 
Net defter değeri 
 
31 Aralık 2017 Pazar tarihinde sona 
eren yıl 
Net defter değeri açılışı 
Eklemeler 
Yıl içinde yeniden değerlenen 
varlık fazlası hareketleri 
Yıl içindeki düzeltme ters kaydı 
Elden Çıkartmalar 
Amortisman gideri 
Döviz kuru ayarlamaları 
Diğer ayarlamalar / transferler 
Net defter değeri kapanışı 
 
31 Aralık 2017 Pazar tarihi itibariyle 
Maliyet / yeniden değerleme tutarı 
Birikmiş amortisman 
Net defter değeri 
 
Amortisman oranı (%) 
 

 
10.2.1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, belli bazı mobilya ve demirbaş ile elektrikli alet, ofis ve bilgisayar ekipmanının 
tahmini faydalı ömürleri, bu varlıkların eskime örüntülerini daha isabetli bir şekilde yansıtmak amacıyla, 3 yıldan 10 yıla 
kadar yeniden tanımlanmıştır. Bu değişikliklerin mevcut yılda ve bir sonraki yılda amortisman giderleri üzerindeki etkisi 
aşağıdaki gibidir: 
 
 

    2019 2018
  ('000 Rupi) 
Amortisman bedelindeki düşüş
- Mobilya ve demirbaşlar 
- Ekipman (elektrikli aletler, ofis ve bilgisayar) 
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10.3 Gayrimenkullerin yeniden değerlemesi 
Gruba ait gayrimenkuller yeniden değerleme bağımsız ve profesyonel eksperler tarafından 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 
yapılmıştır. Yeniden değerleme çalışması cari piyasa değerleri üzerinden profesyonel bir anlayışla M/s Iqbal A. Nanjee & 
Co. (Private) Limited, M/s, Colliers International Pakistan (Private) Limited, M/s J & M Associates, Imad Saffiuddine, M/s 
United Valuers (Pte) Limited, M/s Sunil Fernando & Associates (Private) Limited ve M/s Shepherd, Chartered Surveyors 
AJP Surveyors Limited tarafından yapılmıştır. Yeniden değerleme 10.652.673 milyon Rupilik fazlalık olarak bir artışla 
sonuçlandı. Sabit varlıkların yeniden değerlemesine karşılık artan toplam fazlalık 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 
22.470,770 tutarında oldu. 
 
10.4 Yeniden değerleme yapılmamış olsaydı, yeniden değerlenen varlıkların net defter değerleri aşağıdaki şekilde 
olurdu: 
 

  2018 2017
  ('000 Rupi) 
Mülkiyet haklı arazi 
Kiralık arazi 
Mülkiyet haklı arazideki bina 
Kiralık arazideki bina 
   

10.5 Sabit varlıkların elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılar
 
Sabit varlıkların elden çıkarılmasına ilişkin bilgi Ek III’te verilmekte olup bu bilgiler konsolide mali tabloların ayrılmaz bir 
parçasını oluşturur. 
 
10.6 Elden çıkarmaya yönelik olarak sabit varlıkların net defter değeri tutarı 7,191 milyon Rupidir (2017: 11,179 milyon 
Rupi). 
 
10.7 Hala Bankanın mülkiyetinde olan tam amortismanlı sabit varlıkların maliyeti aşağıdaki gibidir. 

 
 

 Not 2018 2017
  ('000 Rupi) 
Özel maliyetler 
Mobilya ve demirbaş 
Ekipman (elektrikli aletler, ofis ve bilgisayar) 
Araçlar 
 
11 MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 
Sermaye devam işler - bilgisayar yazılımı 
Maddi olmayan varlıklar 
 

 

 
11.1 Maddi olmayan varlıklar 
 

 2018 2017 

 Bilgisayar 
Yazılımı 

Yönetim 
hakları

Şerefiye Toplam Bilgisayar 
Yazılımı

Yönetim 
hakları 

Şerefiye Toplam

 ('000 Rupi) 
1 Ocak tarihinde, 
Maliyet 
Birikmiş amortisman 
Net defter değeri 
 
31 Aralıkta sona eren yıl, 
Net defter değeri açılışı 
Yıl içinde satın alınan 
Amortisman gideri 
Döviz kuru ayarlamaları 
Diğer düzeltmeler 
Net defter değeri kapanışı 
 
31 Aralık tarihinde, 
Maliyet 
Birikmiş amortisman 
Net defter değeri 
 
Amortisman oranı (%) 
Faydalı ömür (yıl) 
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11.1.1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, belli bilgisayar yazılı kalemlerinin tahmini faydalı ömürleri yeniden hesaplanmış ve 
bunların eskime örüntülerini daha isabetli bir şekilde yansıtmak amacıyla, amortisman oranı %33’ten %10-33’e 
değiştirilmiştir. Bu değişikliklerin mevcut yılda ve bir sonraki yılda amortisman giderleri üzerindeki etkisi aşağıdaki gibidir: 
 

 2019 2018
 ('000 Rupi)
Bilgisayar yazılımı amortisman giderindeki azalma 

 
11.2 Grubun halen kullanımında olan tam olarak amortisman ayrılmış maddi olmayan varlıklarının maliyeti 1.702,357 
milyon Rupi'dir (2017: 1.702,357 milyon Rupi). 
 

 Not 2018 2017
  ('000 Rupi) 
11.3 Aşağıdakilerin iktisap edilmelerinden doğan Şerefiye
 
- HBL Bank UK (formerly Habibsons Bank Limited) 
- PICIC AMC 
  

 
11.3.1 Habib Allied Holding Limited (HAHL), HBL Bank UK’nin (eski adı Habibsons Bank Limited) iktisabından şerefiye 
kaydetmiştir. HAHL, 31 Aralık 2018 itibarıyla, bir şerefiye değer düşüklüğü değerlendirmesi yapmıştır Şerefiyenin tahsis 
edildiği segmentin geri kazanılabilir tutarı, varsayımların yapılmasını gerektiren kullanım-değeri hesaplarına dayanarak 
belirlenmektedir. Hesaplama sırasında, yönetim tarafından onaylanmış olan ve beş yıllık bir süreyi kapsayan nakit akışı 
tahminleri kullanılmaktadır. 
 
Beş yıldan sonraki nakit akışları, aşağıda belirtilen tahmini büyüme oranları kullanılarak öngörülmüştür. Büyüme oranları, 
endüstri çapındaki tahminlerin yanı sıra segmentin gelecekte kaydedeceği büyümeyle ilgili yönetimin en iyimser 
tahminleriyle tutarlıdır. 
 
Şerefiyenin kullanım değerinin belirlenmesinde kullanılan başlıca varsayımlar, aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: 
 

 2018 
Avansların büyüme oranı (%)
Avans gelirleri (%) 
Artık fonlardan gelirler (%) 
Mevduat büyüme oranı (%) 
Tasarruf mevduatları maliyeti (%) 
Vadeli mevduatların maliyeti (%) 
Uzun vadeli ağırlıklı ortalama büyüme oranı (%) 
Vergi öncesi iskonto oranı (%)  

 
11.3.2 HBL AML, 31 Aralık 2018 tarihinde, PICIC Varlık Yönetimi Şirketinin iktisabından kaynaklanan şerefiye değer 
düşüklüğü ile yönetim hakları hakkında değerlendirme yapmıştır. Gerek şerefiye ve gerekse yönetim haklarının geri 
kazanılabilir tutarı, varsayımların yapılmasını gerekli kılan kullanım değeri hesaplarına dayanmaktadır. HBL AML, 
kullanım değerini hesaplamak amacıyla, PICIC AMC’den elde edilen yönetim altındaki fonları, tek bir Nakit Üreten Birim 
(CGU) olarak kabul etmiştir. Hesaplamalarda kullanılan nakit akışı tahminleri, beş yıllık bir süreyi kapsayan ve yönetim 
tarafından onaylanmış mali tahminlere dayanmaktadır. Beş yıldan sonraki nakit akışları, tahmini büyüme oranları 
kullanılarak öngörülmüştür. 
 
Şerefiyenin ve yönetim haklarının kullanım değerinin belirlenmesinde kullanılan başlıca varsayımlar, aşağıdaki tabloda 
gösterilmektedir: 
 

 2018 2017
İskonto Oranı (%) 
Uzun vadeli büyüme oranı (%) 
Yönetim ücreti oranı (%) 
Yönetim altındaki fonların büyüme oranı (%)  
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12 Ertelenmiş vergi varlıkları Not 2018 2017 
 ('000 Rupi) 
 (Yeniden İfade 

Edilmiş)
 
İndirilebilir geçici farklar 
Bağlı şirketin vergi zararları 
Yurtdışı şubelerin vergi zararları 
- Yatırım karşılıklarından 
- Şüpheli alacaklar ve bilanço dışı yükümlülüklere ilişkin karşılıklardan 
- 2001 tarihli Gelir Vergisi Kararnamesinin 34(5) maddesi çerçevesinde 
yeniden girişi yapılan yükümlülüklerden 
- Diğer varlıkların karşılıklarından 
- Yatırımların yeniden değerleme eksiği 
- Sabit varlıkların yeniden değerleme eksiği 
- İslami finansman İcara 
- Diğerleri 
 
Vergilendirilebilir geçici farklar 
- Hızlandırılmış vergi amortismanından 
- Sabit varlıkların yeniden değerleme fazlasından 
- İştiraklerin sabit varlık yeniden değerleme fazlası 
- Bankacılık dışı varlıkların yeniden değerleme fazlası 
- Yönetim hakları ve şerefiye 
- İştirak karları yapı 
- Döviz çeviri yedeği 
 
Net ertelenmiş vergi yükümlülüğü (sorumluluğu) 
 
 
12.1 Yıl içinde geçici farklardaki hareket 
 

 1 Ocak 2017 
bakiye 

Kar ve zarar 
içinde 

onaylanan 

Özkaynak 
içinde 

onaylanan 

Diğer 
hareket 

31 Aralık 
2017 Pazar 
itibariyle 
bakiye 

Kar ve zarar 
içinde 

onaylanan 

Özkaynak 
içinde 

onaylanan 

31 Aralık 
2018 

Pazartesi 
itibariyle 
bakiye 

 ('000 Rupi) 
İndirilebilir geçici farklar 

 

- Bağlı şirketin vergi zararları 
- Yurtdışı şubelerin vergi zararları 
- Şüpheli borçlar ve 
bilanço dışı yükümlülükler karşılığı 
- 2001 yılı GVK’nin 34(5) kısmı 
çerçevesinde 
yeniden girişi yapılan yükümlülüklerden 
- Diğer varlıkların karşılıklarından 
 
- Yatırımların yeniden değerleme eksiği 
- Sabit varlıkların yeniden değerleme 
eksiği 
- İslami finansman İcara 
- Diğerleri 
 
Vergilendirilebilir geçici farklar 
- Hızlandırılmış vergi amortismanından 
- Sabit varlıkların yeniden değerleme 
fazlasından 
- İştiraklerin sabit varlık yeniden 
değerleme fazlası  
- Bankacılık dışı varlıkların yeniden 
değerleme fazlası 
- Yönetim hakları ve şerefiye 
- İştirak karları yapı 
- Döviz çeviri yedeği 
İlgili ertelenmiş vergi (sorumluluğu) / 
varlığı 
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13 DİĞER VARLIKLAR Not 2018 2017
 ('000 Rupi) 
  (Yeniden İfade Edilmiş)

Yerel para birimi cinsinden ödenecek fiyat farkı / getiri / kar / faiz
Yabancı para birimi cinsinden ödenecek fiyat farkı / getiri / kar / faiz 
Avanslar, depozitolar, peşin kiralar ve diğer ön ödemeler 
Peşin vergiler 
Hisse senedi taahhütlerine ilişkin avanslar 
Elde bulunan kırtasiye ve damgalar 
Tahakkuk etmiş ücret ve komisyonlar 
Pakistan Devletinden / SBP’den alacaklar 
-Vadeli döviz sözleşmelerinden gerçekleşecek piyasa kazancı 
Türev finansal araçların gerçekleşecek piyasa kazancı 
Taleplerin yerine getirilmesi sonucu elde edilen bankacılık dışı varlıklar 
Tanımlanan avantaj planından alacaklar 
Şube düzeltme hesabı 
Kabuller 
Kliring ve tasfiye hesapları 
Ödenecek kar payı 
Dolandırıcılık ve sahteciliklere karşı talepler 
Diğerleri 
 
Diğer varlıklar için elde tutulan karşılıklar 
Diğer varlıklar - net karşılık 
Taleplerin yerine getirilmesi sonucu elde edilen bankacılık dışı varlıklar 
Diğer varlıklar - toplam 

 
13.1 Taleplerin yerine getirilmesi sonucu elde edilen bankacılık dışı varlıklar için yeniden değerleme ayrıntıları 
 
Taleplerin yerine getirilmesi sonucu elde edilen bankacılık dışı varlıklar için son yeniden değerleme ayrıntılar aşağıdaki 
gibidir: 
 
13 DİĞER VARLIKLAR Not 2018 2017
 ('000 Rupi) 
Net defter tutarı - 31 Aralık, 
Yeniden değerleme tutarı - 31 Aralık, 
Fazladaki artış / (düşüş) 
Değer düşüklüğüne ilişkin ters kayıt 
Son değerlemenin gerçekleştirildiği yıl 

 
13.1.1 Taleplerin yerine getirilmesi sonucu elde edilen bankacılık dışı varlıklar, bağımsız ve profesyonel eksperler 
tarafından 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur. Yeniden değerleme çalışması, M/s 
Joseph Lobo (Özel) Limited, M/s Harvester Services (Özel) Limited, M/s J & M Associates, ve M/s Creative Consultant 
and Construction tarafından cari piyasa değerleri üzerinden profesyonel bir anlayışla yapılmış ve bunun sonucunda 
fazlalıkta 140,421 milyon Rupilik bir artış ortaya çıkmıştır. Taleplerin yerine getirilmesi sonucu elde edilen bankacılık dışı 
varlıkların yeniden değerlemesine karşılık artan toplam fazlalık, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 421,742 Rupi tutarındadır. 

 
13.1.2 Taleplerin yerine getirilmesi sonucu elde edilen bankacılık dışı 
varlıklar 

Not 2018 2017

 ('000 Rupi) 
Açılış bakiyesi 
Çevrim ayarlaması 
Eklemeler 
Yıl içinde gerçekleştirilen yeniden değerleme 
Sabit varlıklara aktarılan 
Amortisman 
Düzeltme ters kaydı 
Kapanış bakiyesi 
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  Not 2018 2017 
  ('000 Rupi) 
13,2 Diğer varlıklar için elde tutulan karşılıklar  

 
 Avanslar, depozitolar, peşin kiralar ve diğer ön ödemeler 
 Taleplerin yerine getirilmesi sonucu elde edilen bankacılık dışı varlıklar 
 Dolandırıcılık ve sahteciliğe karşı talepler 
 Açılan davalar 
 Diğerleri 
  
  
13.2.1 Diğer varlıklar karşılığındaki hareket 

 
 

 Açılış bakiyesi 
 Çevrim ayarlaması 
 Yıla ait gider 
 Yıla ait ters kayıt 
 Net gider 
 Yıl içinde silinen 
 Kenya işletmesinin satışından aktarılan 
 Diğer hareket 
 Kapanış bakiyesi 

 
14 

 
ÖDENECEK SENETLER 
 

 Pakistan’da 
 Pakistan dışında 
  
15 BORÇLANMALAR 
 Teminatlı 
 SBP'den aşağıdaki programlar kapsamında borçlanmalar 
 - İhracatın yeniden finanse edilmesi planı 
 - Uzun vadeli finansman kredisi 
 - Yenilenebilir enerji santralı finansman olanağı 
 - KOBİ’lerin modernizasyonuna yönelik yeniden finanse etme kredisi 
 - Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik finansman kredisi 
  
 Geri alım sözleşmesi borçlanmaları 
  
  

Teminatsız 
 - Vadesiz borçlanmalar 
 - Borçlu nostro hesapları 
 - Yurt dışındaki şubelerin ve bağlı şirketlerin borçlanmaları 
 - Diğer uzun vadeli borçlanmalar 
  
  
 
15.1 

 
Para birimi açısından borçlanmaların ayrıntıları 

 Yerel para birimi cinsinden 
 Yabancı para birimleri cinsinden 
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15.2 Banka, ihracat finansmanının müşteriler nezdinde yaygınlaştırılması için SBP ile bir anlaşma akdetmiştir. Anlaşmanın 
şartları uyarınca Banka SBP'ye, finansmanın vade tarihinde açık tutarların SBP nezdindeki Banka cari hesabının doğrudan 
borçlandırılması ile Banka'dan tahsil edilmesi hakkını tanımıştır. Bu krediler yıllık %1,00 ila %2,00 (2017: %1,00 ila %2,00 yıllık) 
aralığındaki zam oranlarına sahiptirler ve en geç vadeleri 26 Haziran 2019’dur. 
 
15.3 Bu borçlanmalar ihracatçıların yeni teknolojileri uyarlamaları ve tesis ve makinelerinin yenilenmesine yönelik finansman 
olanakları sağlamak için SBP'den temin edilmektedirler. Bu krediler yıllık %2,00 ila %10,10 (2017: %2,00 ila % 10,10 yıllık) 
aralığındaki zam oranlarına sahiptirler ve en geç vadeleri 18 Aralık 2028’dir. 
 
15.4 Söz konusu bu borçlar, ülkedeki yenilenebilir enerji projelerinin yaygınlaştırılması amacıyla bu alandaki enerji santralı 
projelerinin finanse edilmesini öngören bir program çerçevesinde SBP’den alınmıştır. Bunlar yıllık %2,00 (2017: %2,00 yıllık) 
zam oranına sahiptir ve en geç vadesi 6 Temmuz 2027’dir. 
 
15.5 Bu borçlanmalar KOBİ'lerin modernizasyonunun finansmanına yönelik olarak SBP'den sağlanmaktadırlar. Bu krediler yıllık 
%2,75 ila %4,75 (2017: %2,00 ila % 3,25 yıllık) aralığındaki zam oranlarına sahiptirler ve en geç vadeleri 31 Mart 2021’dir. 
 
15.6 Söz konusu bu borç, tarım ürünlerinin depolanmasının finansmanını öngören ve özel sektörü Silo, Ambar ve Soğuk Hava 
Depoları kurmaya teşvik etmek üzere geliştirilen bir program kapsamında SBP’den alınmıştır. Bu, yıllık %3,50 zam oranına 
sahiptir ve en geç vadesi 31 Mart 2021’dir. 
 
15.7 Geri satın alma sözleşmesi borçları yıllık %3,28 ila %10,41 (2017: %2,13 ila % 5,86 yıllık) aralığındaki zam oranlarına 
sahiptirler ve en geç vadeleri 17 Haziran 2019’dur. Bu borçlanmalar karşılığında teminat olarak verilen menkul kıymetlerin 
piyasa değeri not 8.2.1'de verilmiştir. 
 
15.8 Vadesiz borçlanmalar yıllık %10,25 ila %10,40 (2017: %5,60 ila %6,00 yıllık) aralığındaki zam oranlarına sahiptirler ve 
en geç vadeleri 3 Ocak 2019’dur. 
 
15.9 Yurt dışı şubeler ve bağlı şirketlerin borçlanmaları yıllık %0,35 ila %7,90 (2017: %0,25 ila %8,50 yıllık) aralığındaki zam 
oranlarına sahiptirler 
ve en geç vadeleri 16 Eylül 2019’dur. 
 
15.10 Aşağıdakiler buna dahildir: 
 
15.10.1 Uluslararası Finans Kurumundan alınan 150 milyon ABD$ tutarındaki bir kredi (2017: 150 milyon ABD$). Anapara tutarı 
Haziran 2022 - Aralık 2024 döneminde 6 ayda bir 6 eşit taksitte ödenecektir. Haziran 2015'ten itibaren yılda iki kez LIBOR + 
%5,00 faiz ödenecektir. 
 
15.10.2 Çin Kalkınma Bankasından alınan 188 milyon ABD$ tutarındaki bir kredi (2017: 196 milyon ABD$). Anapara tutarı Aralık 
2017 - Haziran 2020 döneminde 6 ayda bir 6 eşit taksitte ödenecektir. Haziran 2017'ten itibaren yılda iki kez LIBOR + %2,45 faiz 
ödenecektir. 
 
15.10.3 Allied Bank Limited’den alınan 2 milyar Rupi tutarındaki bir kredi (2017: 2 milyar Rupi) tutarındadır. Anapara tutarı 
Haziran 2020 - Aralık 2024 tarihleri arasında yılda ikişer kez olmak üzere 10 eşit taksit halinde ödenecektir. Haziran 2018'ten 
itibaren yılda iki kez KİBOR + %0,77 faiz ödenecektir. 

 
16 MEVDUATLAR VE DİĞER HESAPLAR 
 
 2018 2018 
 Yerel para 

birimi 
cinsinden 

Yabancı para 
birimleri 

cinsinden

Toplam Yerel para 
birimi 

cinsinden

Yabancı para 
birimleri 

cinsinden 

Toplam

 ('000 Rupi)
Müşteriler  
Cari mevduat hesapları 
Tasarruf mevduat hesapları 
Vadeli mevduatlar 
 

Mali kurumlar  
Cari mevduat hesapları 
Tasarruf mevduat hesapları 
Vadeli mevduatlar 
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2018 2017 

('000 Rupi) 
16,1 Mevduatların terkibi   
  

- Bireyler 
 
- Devlet (Federal ve Eyalet) 
 
- Kamu Sektörü Kuruluşları 
 
- Bankacılık Şirketleri 
 
- Bankacılık dışı finansal kurumlar 

 
 
 
 

 
16.2 Buna, 1.306.520,436 milyon Rupi tutarındaki sigorta düzenlemeleriyle güvence altına alınmayı hak eden 
mevduatlar da dahildir 
(2017: 1.190.252,649 milyon Rupi). 
 
17 İKİNCİL BORÇ 
 
Banka, 2017 tarihli Şirketler Yönetmeliğinin 66. Bölümü ve SBP tarafından belirlenen Basel III Kılavuz Kuralları 
çerçevesinde itfa edilebilir sermaye enstrümanı şeklinde OTC’ye kote Dönem Finansman Belgeleri (TFC) ihraç etmiştir. 
İhracın önemli özellikleri aşağıda belirtilmektedir: 
 
Düzenlenme tarihi 19 Şubat 2016 

 
İhraç Tutarı 10 Milyar Rupi 

 
Derecelendirme AAA (Üç A) {2017: AA+ (Çift A +)} 

 
Vade İhraç tarihinden itibaren 10 yıl 

 
Teminat Teminatsız ve Bankanın, mevduatlar dahil tüm diğer borçlanmaları karşısında ikincil 

derecede. 
 

Kar ödeme sıklığı Altı aylık dönem sonlarında 
 

İtfa Bu araç, ihraç tarihinden itibaren ilk 108 ay boyunca alt aylık dönemlerde ihraç 
tutarının % 0,02’sini ve 114. ve 120. aylarda iki eşit altı aylık dönem taksiti halinde 
ihraç tutarının %99,64’ünü amorti etmek üzere yapılandırılmıştır. 
 

Fiyat Farkı Gösterge Oran + % 0,50 (Gösterge Oran, altı aylık Karaçi Bankalar Arası Teklif Edilen 
Oranın ("KIBOR”) ortalama “Ask Side” oranı olarak tanımlanmaktadır) dalgalı getiri 
oranı. 
 

Satın alma opsiyonu Banka, SBP’nin önceden yazılı izni ile ve yatırımcılara Yediemin aracılığıyla en az 60 
gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle, ihraç tarihinin beşinci yıl dönümünden 
sonra herhangi bir kar ödeme tarihinde TFC’ler için ödeme çağrısı yapabilecektir. Satın 
alma opsiyonu duyurulduktan sonra gayrikabili rücu olacaktır. 
 

Bağımlılık maddesi Kar veya anapara ödemelerinin Bankanın Asgari Sermaye Gereklilikleri (MCR) veya 
Sermaye Yeterlilik Oranında (CAR) herhangi bir açığa neden olması ya da Asgari 
Sermaye Gereklilikleri veya Sermaye Yeterlilik Oranında var olan bir açığı arttırması 
halinde bu ödemeler (vadesi gelmiş olsa bile) yapılmayacaktır. 
 

Zararı birleştirme maddesi TFC’ler “Pakistan’da Basel III Uygulamasına ilişkin Talimatlar” çerçevesinde 
öngörüldüğü şekilde zararın birleştirilmesi maddesine tabi olacaklardır. 
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 Not 2018 2017 
 ('000 Rupi) 
18 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER (Yeniden İfade Edilmiş)
Yerel para birimi cinsinden ödenecek fiyat farkı / getiri / kar / faiz 
Yabancı para birimi cinsinden ödenecek fiyat farkı / getiri / kar / faiz 
Teminat bedelleri 
Tahakkuk etmiş giderler 
Vadeli döviz sözleşmelerinden gerçekleşecek piyasa kaybı 
Türev finansal araçların gerçekleşecek piyasa kaybı 
Talep edilmemiş temettüler 
Ödenecek temettüler 
Emeklilik sonrası sağlık yardımlarının karşılıkları 
Çalışanların ücretli izinlerinin karşılıkları 
Bilanço dışı yükümlülüklerin karşılıkları 
Kabuller 
Şube düzeltme hesabı 
Personel emeklilik gelirlerinin karşılıkları 
Tanımlanan sosyal yardım planına ödenecekler 
Çalışanlar Sosyal Yardım Fonu Karşılığı 
Kazanılmamış gelir 
Qarza-e-Hasna Fund 
Ödenecek vergi ve resimler 
Ödenecek sigorta 
Ödül program harcamalarına yönelik karşılıklar 
Menkul kıymet ticaretindeki sorumluluk 
Kliring ve tasfiye hesapları 
HBL Foundation’a ödenecekler 
Ödenecek muhtemel bedel 
Hayır işleri fonu 
Diğerleri 
 
 
 
18.1 Bilanço dışı yükümlülüklerin karşılıkları  2018 2017 

   ('000 Rupi) 

 Açılış bakiyesi 

 
 

 Çevrim ayarlaması 
 Yıla ait gider 
 Yıla ait ters kayıt 
 Net gider / (ters kayıt) 

 
 IFRS 9’a uyulmasının etkisi 
 Diğer hareket 
 Kapanış bakiyesi 
19 HİSSELİ SERMAYE 
19.1 Kayıtlı sermaye 
        2018              2017 

Hisse senedi sayısı ( ‘000) 
     2.900.000      2.900.000   Her biri 10 Rupi değerinde adi hisse 

 
19.2 

 
İhraç edilmiş, taahhüt edilmiş ve ödenmiş sermaye 

  

         2018                2017   
 Hisse senedi sayısı ( ‘000)   
 Her biri 10 Rupi değerinde adi hisse senetleri
 690,000 690,000Tamamı nakit olarak ödenmiş 6,900,000 6,900,000 
 776,852 776,852Bedelsiz olarak ihraç edilen hisse senetleri 7,768,525 7,768,525 
 1,466.852 1,446.852 14,668,525 14,668,525 
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19.3 Büyük hissedarlar 2018 2017 

(toplam ödenmiş sermayenin %5'inden 
fazlasını elinde tutanlar) 

Elde tutulan 
hisse sayısı 

Pay yüzdesi Elde tutulan 
hisse sayısı 

Pay yüzdesi 

Hissedarın Adı     

Aga Khan Fund for Economic Development 

  
19.4 İlişkili şirketler tarafından elde tutulan Banka hisseleri 2018 2017 

  (Hisse adetleri)
 

Jubilee General Insurance Company Limited 
Jubilee Life Insurance Company Limited 
HBL Hisse Senedi Fonu 
HBL Devlet Menkul Kıymetler Fonu 
HBL Gelişme Fonu B Sınıfı 
HBL Yatırım Fonu B Sınıfı 
HBL Multi Asset Fund 
HBL Stok Fonu 
PICIC Gelişme Fonu 
PICIC Yatırım Fonu 

 
19.3 Döviz çeviri yedeği 
 
Bu, yabancı şubelerin, ortakların, ortak girişimlerin ve bağlı ortaklıkların mali tablolarının çevrilmesinden kaynaklanan tüm 
yabancı para birimi farklarından oluşmaktadır. 
 
19.4 Zorunlu yedekler 
 
Pakistan'da kurulmuş her bankacılık şirketi, vergi sonrası karının % 20'sini söz konusu yedek ödenmiş sermaye tutarına eşit 
olana kadar zorunlu bir yedeğe aktarmak zorundadır. Bundan sonra, ise Bankanın vergi sonrası karının %10’u yedek olarak 
ayrılacaktır. Banka, bu doğrultuda, her yıl karlarının (vergi sonrası) %10’unu bu yedeklere aktarmaktadır. 

 
20 VARLIKLARIN YENİDEN DEĞERLEME FAZLASI - VERGİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA 
 
 Not 2018 2017 (Yeniden beyan

  Atfedilen gruplar Atfedilen gruplar 

  Öz 
sermaye 

hissedarları

Kontrol 
gücü 

olmayan 
menfaat 

Toplam Öz sermaye 
hissedarları 

Kontrol 
gücü 

olmayan 
menfaat 

Toplam 

  ('000 Rupi) 

Aşağıdakiler hakkında, varlıkların yeniden 
değerleme fazlası / (açığı) 
 

 
 

- Sabit varlıklar 
- Satışa hazır menkul kıymetler - İştiraklerin 
elindeki satışa hazır menkul kıymetler 
- Taleplerin yerine getirilmesi sonucu elde 
edilen bankacılık dışı varlıklar 
 
 
 
Aşağıdakilerin yeniden değerlenmesine dair 
fazla / (eksik): 
 
- Sabit varlıklar 
- Satılmaya hazır menkul kıymetlere 
- İştiraklerin elindeki satışa hazır menkul 
kıymetler 
Taleplerin yerine getirilmesi sonucu elde 
edilen bankacılık dışı varlıklar 
 
Varlıkların yeniden değerleme fazlasından 
- vergi düşüldükten sonra 
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2018 2017 

('000 Rupi) 
20,1 Sabit varlıkların yeniden değerleme fazlası  (Yeniden İfade 

Edilmiş)

 1 Ocak itibariyle sabit varlıkların yeniden değerleme fazlası, 
 Yıl içinde muhasebeleştirilen fazla 
 Bankacılık dışı aktiflerin yeniden değerleme fazlasından devredilen 
 Yıl içinde gerçekleşen elden çıkarılan yeniden değerlemeden kaynaklanan fazla - 

ertelenmiş vergi düşüldükten sonra 
Yıl içinde gerçekleşen artımlı amortismanla ilgili olarak dağıtılmamış kara devredilen 
kardan kaynaklanan fazla - ertelenmiş vergi düşüldükten sonra 

 Elden çıkarılan yeniden değerlenmiş mülklerden kaynaklanan fazlaya ilişkin ertelenmiş 
vergi yükümlülüğü ile ilgili 

 Yıl içinde gerçekleşen artımlı amortismana ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile ilgili 
 31 Aralık itibariyle sabit varlıkların yeniden değerleme fazlası. 

 Eksi:aşağıdakilere ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüğü 

 - 1 Ocak itibariyle yeniden değerleme 
 - Yıl içinde gerçekleştirilen yeniden değerlemeler 
 - Bankacılık dışı aktiflerin yeniden değerleme fazlasından devredilen tutar 
 - Yıl içinde yeniden değerlemesi yapılan mülklerin elden çıkarılmasından kaynaklanan 

fazla 
 - Yıl içinde gerçekleşen artımlı amortisman 
  

 İştiraklerin sabit varlık yeniden değerleme fazlası 
 İlgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü 
  

  

 
20,2 

 
Taleplerin yerine getirilmesi sonucu elde edilen bankacılık dışı varlıklar 

   

  2018 2017 

('000 Rupi) 

1 Ocak itibariyle yeniden değerleme fazlası,  

Yıl içinde muhasebeleştirilen / (ters kayıt) fazla  

İşletme sabit aktiflerinin yeniden değerleme fazlasından devredilen 
Yıl içinde gerçekleşen artımlı amortismanla ilgili olarak dağıtılmamış kara devredilen - 
ertelenmiş vergi düşüldükten sonra 

 

Yıl içinde gerçekleşen artımlı amortismana ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile ilgili  

31 Aralık itibariyle yeniden değerleme fazlası,  

Eksi: Aşağıdakilere ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüğü  

- 1 Ocak itibariyle yeniden değerleme  

- Yıl içinde gerçekleştirilen yeniden değerlemeler  

İşletme sabit aktiflerinin yeniden değerleme fazlasından devredilen tutar  

- Yıl içinde gerçekleşen artımlı amortisman  

  

  

 Not 2018 2017 
  ('000 Rupi)
21 MUHTEMEL ZARARLAR VE TAAHHÜTLER (Yeniden İfade Edilmiş)

 - Teminatlar 
 - Taahhütler 
 - Diğer koşula bağlı yükümlülükler 
  
  

21.1 Teminatlar: 
 Finansal teminatlar 

 Kesin teminat 
 Diğer teminatlar 
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 Not 2018 2017 
  ('000 Rupi) 
21.2 Taahhütler:  (Yeniden İfade Edilmiş)

 
Ticaretle ilgili şarta bağlı yükümlülükler 
Aşağıdakiler hakkında taahhütler: 
- Vadeli yabancı para birimli sözleşmeler 
- Vadeli Devlet gayrimenkul işlemleri 
- Türevler 
- Vadeli açılan borç 
- Operasyonel kiralamalar 
 

Aşağıdakilerin iktisabı için taahhütler: 
- Sabit varlıklarda 
- Maddi olmayan varlıklar 
 

  2018 2017 
21.2.1 Vadeli döviz sözleşmelerine ilişkin taahhütler  ('000 Rupi) 
 
 Satın alma 

 
 

Satış 
 

21.2.2 Vadeli Devlet Tahvili işlemleri ile ilgili taahhütler 

 Satın alma 

 Satış 
  

21.2.3 Türevlerle ilgili taahhütler 

 Yabancı para birimi opsiyonları 
Satın alma 

 Satış 
  
  

  
Çapraz Kur Swapları 
Satın alma 

 Satış 
  
  

  
Faiz Oranı Swapları 
Satın alma 

 Satış 
  

21.2.4 Vadeli verilen borçlarda taahhütler 

  

 Çekilmemiş resmi standby, kredi limiti ve kredi genişletici diğer taahhütler 

 Bunlar, Bankanın ciddi ceza ya da masraf ödeme riskini göze almadan kendi takdirine bağlı olarak çekemeyeceği, geri
alınamayan taahhütleri temsil etmektedir. 

 
  2018 2017 
21.2.5 Operasyonel kiralamayla ilgili taahhütler  ('000 Rupi) 
 
 Bir yıldan uzun olmayan 

Bir yıldan uzun, beş yıldan kısa 
Beş yıldan uzun 
 

 
21.3 

 
Diğer koşula bağlı yükümlülükler 

21.3.1 Bankaya karşı, borç olarak kabul edilmeyen talepler 



2018 YILLIK RAPOR

 
89

Konsolide Mali Tablolara ilave notlar 

31 Aralık 2018 Pazartesi tarihinde sona eren mali yıl 
 
 
Bunlar esas olarak, borç alanların zararlarla ilgili karşı taleplerini, Grubun eski çalışanlarının iddialarını ve bankacılık işlemlerine 
ilişkin diğer hafifletici durum ve iddiaları temsil eder. Hukuk müşavirliği tavsiyelerine ve /veya iç değerlendirmelere dayanarak, 
yönetim meselelerin Grup lehine sonuçlanacağı ve olumsuz herhangi bir gelişme olasılığının uzakta olduğu konusunda 
müsterihtir. Dolayısıyla, bu konsolide mali tablolarda hiçbir karşılık ayrılmamıştır. 
 
21.3.2 Bankanın New York’ta, New York Eyaleti Finansal Hizmetler Dairesi ruhsatlı bir şubesi bulunmaktadır. Şube, New 
York’taki diğer tüm yabancı bankalar gibi, New York Federal Rezerv Bankasının (FRBNY) gözetimine ve denetimine tabidir. 
 
New York Eyaleti Finansal Hizmetler Dairesi ile Banka ve Bankanın New York Şubesi arasında 7 Eylül 2017 tarihinde bir 
Muvafakat Emri anlaşması imzalandı. 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıla ilişkin Mali Tablonun 29 no’lu notunda bu durum 
duyurulmuştur. Muvafakat Emrini müteakip Banka ve New York Şubesi ABD’nin düzenleyici makamlarıyla işbirliği yapmaya 
devam etti. Muvafakat Emri doğrultusunda bağımsız bir tarafça yapılan inceleme devam etmektedir. Şubenin geleceğiyle ilgili bir 
plan da ilgili düzenleyici makamlara iletilmiştir. Söz konusu bu inceleme bugüne kadar herhangi bir sorunlu durum tespit 
etmemiştir. 
 
Yukarıda sözü edilen 29 no’lu notta da belirtildiği gibi, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) bir parçası olan ABD Başsavcılığı New 
York Doğu Bölgesi Ofisi, Şubenin kara para aklama yasalarına ve Banka Gizlilik Yasası'na uyumuyla ilgili belgeleri istedi. DOJ 
incelemesi bugüne kadar herhangi bir bulguya ulaşmamıştır. 
 
Banka, kendi tüzel kişiliği ve/veya New York Şubesine karşı diğer resmi organların yürüttüğü başka bir incelemeden haberdar 
değildir. 
  
 
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ve şu an bilinen gerçekler ışığında bu meselelerin nasıl bir çözüme kavuşacağı ve 
dolayısıyla Banka üzerindeki etkisi bilinememektedir. 
  
 
22 TÜREV ARAÇLAR 
 
Bir türev belirlenmiş bir faiz oranı, menkul kıymet fiyatı, ticari mal fiyatı, döviz kuru, fiyat veya oran indeksi, bir kredi 
derecelendirmesi veya kredi indeksi veya bazen temel olarak nitelendirilen benzeri bir değişkendeki değişikliğe yanıt olarak 
değeri değişen bir finansal enstrümandır. Türevler, vadeli işlemleri, geleceğe dönük işlemleri, swapları ve opsiyonları ve vadeli 
işlemler, geleceğe dönük işlemler, swaplar ve opsiyonların bir ya da daha fazla özelliğini taşıyan yapılandırılmış finansal ürünleri 
içerirler. 
 
Banka bir Yetkili Türev Satıcısı (ADD) olarak Pakistan türevler piyasasındaki aktif bir katılımcıdır. ADD lisansı sadece SBP 
tarafından yayınlanan Finansal Türevler Faaliyet Düzenlemeleri kapsamında izin verilmiş aşağıda belirtilen işlemleri kapsar. 
Bununla beraber Banka ayrıca müşteri gereksinimlerini karşılamak için bunlarla ilgili SBP'den tek tek işlem bazında özel onay 
alınan diğer türev ürünlerini de sunmaktadır: 
 
(a) Yabancı para birimi opsiyonları 
(b) Vadeli Faiz Oranı Anlaşmaları 
(c) Faiz Oranı Swapları 
(d) Çapraz Kur Swapları 
 
Bu işlemler gerek piyasa yapıcılığı gerekse finansal riskten korunmaya ilişkin durumları kapsamaktadır. Türeve ilişkin risk 
yönetimi, mali tabloların 45.5 no’lu notunda açıklanmıştır. 
 
22.1 Ürün Analizi 2018

 Yabancı para birimi 
opsiyonları 

Çapraz Kur Swapları Faiz Oranı Swapları 

Karşı Taraflar Nosyonal 
Esas 

Piyasa 
kazancı / 
(zararı) 

Nosyonal 
Esas 

Piyasa 
kazancı / 
(zararı) 

Nosyonal 
Esas 

Piyasa kazancı 
/ (zararı) 

 ('000 Rupi) 
Bankalarla 
Finansal Riskten Korunma için 
Piyasa Yapıcılığı için 
 
Diğer kuruluşlarla 
Finansal Riskten Korunma için 
Piyasa Yapıcılığı için 
 
Toplam 
Finansal Riskten Korunma için 
Piyasa Yapıcılığı için 
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22.1 Ürün Analizi 2017

 Yabancı para birimi opsiyonları Çapraz Kur Swapları Faiz Oranı Swapları 

Karşı Taraflar Nosyonal Esas Piyasa 
kazancı / 
(zararı) 

Nosyonal 
Esas 

Piyasa 
kazancı / 
(zararı) 

Nosyonal 
Esas 

Piyasa 
kazancı / 
(zararı) 

 ('000 Rupi) 
Bankalarla 
Finansal Riskten Korunma için 
Piyasa Yapıcılığı için 
 
Diğer kuruluşlarla 
Finansal Riskten Korunma için 
Piyasa Yapıcılığı için 
 
Toplam 
Finansal Riskten Korunma için 
Piyasa Yapıcılığı için 

 
22.2 Vade Analizi 
 
 2018 

Kalan Vade Sözleşme Sayısı Nosyonal Esas Piyasaya göre Değerleme 
Negatif Pozitif Net 

('000 Rupi) 
1 Aya kadar 

1 ila 3 Ay 
3 ila 6 Ay 

6 Ay ila 1 Yıl 
1 ila 2 Yıl 
2 ila 3 Yıl 
3 ila 5 Yıl 
5 ila 10 Yıl 

 
 

 
                              2017 

Kalan Vade Sözleşme Sayısı Nosyonal Esas Piyasaya göre Değerleme 
Negatif Pozitif Net 

('000 Rupi) 
1 Aya kadar 

1 ila 3 Ay 
3 ila 6 Ay 

6 Ay ila 1 Yıl 
1 ila 2 Yıl 
2 ila 3 Yıl 
3 ila 5 Yıl 
5 ila 10 Yıl 

 
 

 
23 KAZANILAN FİYAT FARKI / GETİRİ / KAR / FAİZ 2018 2017
 ('000 Rupi) 
Tarih:… 
Kredi ve avanslar 
Yatırımlar 
Finansal kurumlara verilen krediler 
Bankalardaki bakiyeler 
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FİYAT FARKI / GETİRİ / KAR / FAİZ GİDERİ ('000 Rupi) (Yeniden beyan) 
 
24 FİYAT FARKI / GETİRİ / KAR / FAİZ GİDERİ 2018 2017 
  ('000 Rupi) 
   ('000 Rupi) 
 Tarih:… 

Mevduatlar 
Geri satın alma sözleşmeleri borçlanmalarında satılan hisse senetleri 
Borçlanmalar 
İkincil Borç 
Yabancı para birimi mevduat / borçlanmalarına karşı yabancı para birimi 
swaplarının maliyeti 
 

 

  Not 2018 2017 
  ('000 Rupi)
25 ÜCRET VE KOMİSYON GELİRİ 

 
  

 
 Şube bankacılığı müşteri bedelleri 
 Müşteri finansına ilişkin bedeller 
 Kartlarla ilgili bedeller (hesap ve kredi kartları) 
 Krediye ilişkin bedeller 
 Yatırım bankacılığı bedelleri 
 Ticari nitelikli ürün ve teminatlar için komisyon 
 Nakit yönetimi komisyonu 
 Yurt içi de dahil işçi dövizi komisyonları 
 Bankasürans komisyonu 
 Benazir Gelir Desteği Programı (BISP) komisyonu 
 Yönetim ücreti 
 Tüccar iskontosu ve takas bedelleri 
 Diğerleri 
  
 Düşülecek Tutar: Bedel ve komisyon gelirine uygulanan satış vergisi / Federal Özel 

Tüketim Vergisi 
  
26 MENKUL KIYMETLER KAZANCI - NET 
 Gerçekleşen 
 Gerçekleşmeyen - ticari amaçlı 
  
 
26.1 

 
Menkul kıymet kazanç / (kayıp) - gerçekleşen 

 Federal Devlet tahvilleri 
 - Piyasa Hazine Bonoları 
 - Pakistan Yatırım Bonoları 
 - İcara Sukuk 
 Yatırım fonları hisseleri ve birimleri 
 Devlet dışı borçlanma menkul değerleri 
 Yabancı menkul kıymetler 
  
 
27 

 
DİĞER GELİRLER 

 Arızi giderler 
 İşletme sabit varlıklarının satışından elde edilen kazançlar - net 
 Mülklerden elde edilen kiralar 
 Banka şube satışlarında zarar - net 
 Nihai Satışlar 
 Hibe Geliri 
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Not 2018 2017 
                                                                                                                                                                               ('000 Rupi) 
28 İŞLETİM GİDERLERİ   (Yeniden İfade 

Edilmiş) 
 Maaşlar, ödenekler, vb. 

 Tanımlanmış yardım/ katkı planı ve diğer yardımlara ilişkin giderler 

 Mülk masrafı 

 Kira ve vergiler 
 Sigorta 
 Elektrik, su vb. maliyetleri 
 Güvenlik (güvenlik görevlileri dahil) 
 Bakım ve onarım (tesis hizmet bedelleri dahil) 
 Amortisman 
 Değer düşüklüğüne ilişkin ters kayıt 
  
 Bilgi teknolojisi masrafları 
 Yazılım bakımı 
 Donanım bakımı 
 Amortisman 
 Amortisman 
 Ağ bedelleri 
 Danışmanlık giderleri 
  
 Diğer işletme masrafları 
 İcra görevi bulunmayan direktörleri ücretleri 
 Şeriat Kurulu bedel ve ödenekleri 
 Mahkeme masrafları ve profesyonel hizmet giderleri 
 Dışarıdan sağlanan hizmet maliyetleri 
 Seyahat ve sevk 
 Sigorta 
 Havale giderleri 
 Teminat giderleri 
 Bakım ve onarımlar 
 Amortisman 
 Eğitim ve geliştirme 
 Posta ve kurye bedelleri 
 İletişim 
 Kırtasiye ve baskı 
 Pazarlama, reklam ve tanıtım 
 Bağışlar 
 Denetçilerin ücretleri 
 Komisyonculuk ve komisyon 
 İştirak taahhüdü 
 Dokümantasyon ve işleme giderleri 
 Eğlence 
 Danışmanlık giderleri 
 Mevduat primi masrafı 
 Diğerleri 

 
28.1 Banka tüm çalışanlar için nakit mükafatlar / özel bonus içeren kısa vadeli çalışan fayda planı yürütmektedir. Bu plan 
kapsamında, İcra Kurulu Başkanı (CEO) da dahil olmak üzere tüm çalışanların primleri, personel değerlendirme temelinde ve 
Bankanın yıl içindeki performansına dayanarak belirlenmektedir. CEO’ya yıl içinde 2017 yılı için prim ödenmedi (2017: 170 
milyon Rupi - 2016 için). İcracı Yöneticilere 2017 yılı için yıl içinde toplam olarak 926,518 milyon Rupi ödendi (2017: 1.693,515 
milyon Rupi - 2016 için) 
 
28.2 Aralarında HBL’nin de bulunduğu bankaların yaptığı başvuruyu değerlendiren Pakistan Yüksek Mahkemesi, 13 Şubat 2018 
tarihinde aldığı kararda çalışanların asgari aylık emekliliğini artırdığını ilan etti. Alınan hukuki görüş ve Yüksek Mahkeme’nin 
Hükmü doğrultusunda, emeklilik fonundaki değişiklik, hükmün yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla uygulanmaya ve hak sahiplerine 
buna uygun ödemeler yapılmaya başlandı. 
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28.3 Banka dışında gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere bankanın diğer operasyonel maliyetlerinin yıllık toplamı 1.822,828 
milyon Rupidir (2017: 1.639,015 milyon Rupi). Bu maliyetlere dışarıdan sağlanan hizmetlerin maliyetleri de dahildir; bu maliyetler 
not 28’de ayrıca belirtilmiştir. Bu maliyetlerin 1.682,732 milyon Rupilik (2017: 1.490,924 milyon) kısmı Pakistan’da kurulan 
şirketler, 140,096 milyon Rupilik (2017: 148,091 milyon) kısmı da Pakistan dışında kurulan şirketlerle ilgilidir. Dışarıdan hizmet 
sağlanmasına ilişkin başlıca düzenlemeler ve bu hizmetlerin nitelikleri aşağıdaki gibidir: 

 
Şirket adı HİZMETLERİN NİTELİĞİ 2018  2017 

  ('000 Rupi)
 
APEX Printry (Özel) Limited 

 
Çek defteri bastırma hizmetleri 

Insource (Özel) Limited Çek defteri bastırma hizmetleri 
Euronet Pakistan (Özel) Limited İşlem sahibi ortamı yapılandırması, POS 

terminali ve dışarıdan alınan kart hizmetleri 

 
28,4 Bağışların ayrıntıları  

 Münferiden 500.000 Rupi'yi aşan bağışlar 

 HBL Vakfı 

 Anjuman  Behbood-e-Samat-e-Atfal 
Indus Hastanesi 

 Aghosh Özel Çocuk Okulu - Shahsawar Fonu 6. Zırhlı Tümeni Karargahı üzerinden 
 Reham Khan Vakfı 
 Münferiden 500.000 Rupi'yi aşmayan bağışlar 
  

 
 
Başkan ve CEO Sayın Muhammad Aurangzeb; COO Sayın Sagheer Mufti; CFO Sayın Rayomond Kotwal; Baş İnsan Kaynakları 
Sorumlusu Jamal Nasir; ve 21 Mart 2018 tarihine kadar Direktör olan Sayın Sajid Zahid HBL Vakfının Mütevelli Heyeti üyeleridir. 
 
28,5 Denetçilerin ücretleri  2018   2017  

  Yurt içi Yurt dışı Toplam Yurt içi Yurt dışı Toplam 
----------------------------------------------------------(‘000 Rupi) --------------------------------------------------------

 Denetim ve denetimle ilişkili ücretler  

 Bankanın denetim ücreti 

 Bağlı şirketlerin denetim ücreti 

 Diğer resmi sertifikaların ücretleri 

 Cepten yapılan harcamalar 

 Denetim ücreti satış vergisi 

  

 Diğer hizmetler 

 Belli sertifikalar ve muhtelif 

 Danışmanlık hizmetleri 

 Vergi Hizmetleri 

 Cepten yapılan harcamalar 

  

  

29 İŞÇİ REFAH FONU            

 
Grup ilgili yıllara yönelik olarak kara bağlı olarak Çalışanlar Sosyal Yardım Fonu (WWF) için karşılık ayırmaktadır. 
 
Pakistan Yüksek Mahkemesi, bkz. 10 Kasım 2016 tarihli emri, Federal Hükümet tarafından getirilen yasada Çalışanlar Sosyal 
Yardım Fonu'nun haczedilmesine yönelik tadillerin kanuna aykırı olduğuna hükmetmiştir. Federal Gelirler Kurulu halihazırda bu 
emre karşı henüz karar bağlanmamış gözden geçirme taleplerinde bulunmuştur. Ayrıca, Anayasa’da yapılan 18 numaralı 
değişikliğin sonucu olarak, Sindh Çalışanlar Yardım Fonuna 31 Aralık 2014’te sona eren yılda el konuldu. Grup yönetiminin yıl 
içinde aldığı hukuki görüş, Yüksek Mahkemeye sunulan gözden geçirme başvurularının herhangi bir hüküm oluşturmak için ele 
alınmadığını ve WWF ile ilgili hükmün geri alınabileceğini teyit etti. Bu karar doğrultusunda 31 Aralık 2013 tarihine kadar kesilen 
3.323,960 milyon Rupi tutarındaki WWF karşılığı kar/zarar hesabına kaydedildi ve geriye kalan 2014 ve sonrasındaki yıllar için 
olan 4.697,450 milyon Rupi tutarındaki karşılık da elde tutuldu. 
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Not 2018 2017 
                                                                                                                                                                               ('000 Rupi) 
30 DİĞER MASRAFLAR  

 Pakistan Devlet Bankası tarafından uygulanan cezalar 
Diğer düzenleyici makamlar tarafından uygulanan cezalar 

 
31 KARŞILIKLAR VE TAHSİL EDİLMESİ İMKANSIZ BORÇ - NET  

 Yatırımların değer düşüklüğü karşılığı 

 Kredi ve avanslar için karşılık 
 Diğer varlıklar için karşılık 
 Bilanço dışı yükümlülüklerin için karşılık / (ters kayıt) 
 Doğrudan gider yazılan tahsil edilemez alacaklar 
 Tahsil edilmesi imkansız borçlar / batık borçların silinmesi için telafiler 
 Silinen yatırımlara karşılık telafiler 

 
Not 2018 2017 

                                                                                                                                                                               ('000 Rupi) 
32 VERGİLENDİRME (Yeniden İfade Edilmiş)

 - Cari 
- Önceki yıllar 
- Ertelenmiş 

 
32.1 Vergi gideri ve bilanço karı arasındaki ilişki 
 
Cari yıla ait bilanço karı 
 
Gelir vergisi %39 (2017: %35) 
Daimi farklar 
-SBP’nin ve diğer düzenleyici kurumların kestiği cezalar 
- Bağlı şirketin vergi zararları 
- Önceki yıl gideri 
- Diğerleri 
Cari yıla ait vergi gideri 

 

33 TEMEL VE SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇLAR 

Bankanın özkaynak hissedarlarına ait yıl karı 

 (Sayı) 
Adi hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısı 

 (Rupi) 
 (Yeniden İfade Edilmiş)

Temel ve seyreltilmiş hisse başına kazançlar 

 
33.1 Bankanın ihraç edilmiş dönüştürülebilir araçları olmadığı için, hisse başına seyreltilmiş kazanç ayrı olarak sunulmamaktadır. 
 

Not 2018 2017 
('000 Rupi)

34 NAKİT VE NAKİT MUADİLLERİ  

 Hazine bankalarındaki nakit ve bakiyeler 
Diğer bankalardaki nakit bakiyeler 
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34.1 Yükümlülüklerin finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında güncellenmesi 
 
 2018

 Yükümlülükler  Öz sermaye  
 İkincil 

Borç
Diğer 

yükümlülükler
Yedekler Tahsis edilmemiş 

 kar 
Kontrol gücü 

olmayan paylar
 ('000 Rupi) 
01 Ocak 2018 Pazartesi itibariyle bakiye 
      
Nakit akışlarının finansmanındaki 
değişiklikler 
Sermaye benzeri borcun geri ödemesi 
Ödenen temettü 
Net yatırımın, bağlı şirketteki kontrol gücü 
olmayan menfaatle dönüştürülmesinin etkisi 
  
 
Diğer değişiklikler 
Sorumlulukla ilgili 
Diğer sorumluluklardaki değişiklikler 
- Nakit bazlı 
- Ödenecek temettüler 
- Nakit olmayan 
Karın zorunlu yedeğe aktarılması 
Diğer değişikliklerle ilgili toplam sorumluluk 
Diğer değişikliklerle ilgili özkaynak 
31 Aralık 2018 Pazartesi itibariyle bakiye 

 2017 (Yeniden beyan)

 Yükümlülükler  Öz sermaye  
 İkincil 

Borç
Diğer 

yükümlülükler
Yedekler Tahsis 

edilmemiş kar 
Kontrol gücü 

olmayan paylar
 ('000 Rupi) 
01 Ocak 2017 Pazar itibariyle bakiye 

      
Nakit akışlarının finansmanındaki 
değişiklikler 
Sermaye benzeri borcun geri ödemesi 
Ödenen temettü 
Bağlı ortaklıktaki kontrol gücü olmayan 
paylarca yapılan net yatırımın kur farkı etkisi 
Bağlı ortaklıktaki azınlık hissedarından ilave 
hisse satın alımı 
 
 
Diğer değişiklikler 
 
Sorumlulukla ilgili 
Diğer sorumluluklardaki değişiklikler 
- Nakit bazlı 
- Ödenecek temettüler 
- Nakit olmayan 
Karın zorunlu yedeğe aktarılması 
Diğer değişikliklerle ilgili toplam sorumluluk 
 
Diğer değişikliklerle ilgili özkaynak 
 
31 Aralık 2017 Pazar itibariyle bakiye 
 

 

 
35 PERSONEL KAPASİTESİ    2018 2017 

    (Sayı) 
Kadrolu 
Sözleşmeli 
Toplam Personel Kapasitesi 

   

 
Yukarıdakilere ek olarak, dışarıdan hizmet alınan şirketlerin 3.279 (2017: 3.282) kadar personeli, yılsonu itibarıyla, 
koruma ve tesis hizmetleri dışındaki çalışmaları yapmak üzere Bankaya tahsis edilmiştir. 
 
35.2 Personel kapasitesinin dağılımı    2018 2017 

    (Sayı) 
Yurt içi 
Yurt dışı 
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35 BELİRLİ YARDIM PLANLARI VE DİĞER YARDIMLAR 

35.1 Genel Bilgi 

 Banka kendi çalışanları için aşağıda yer alan planları işletmektedir: 

35.1.1 Emeklilik Fonu (belirlenmiş yardım planı) 

 Banka 1977 yılında başlatıldığında bu planı seçen çalışanları için onaylı bir emeklilik planı işletmektedir. Bu plan 

aşağıdakilere uygulanabilir: 

- Tüm memur çalışanlar 

- 31 Aralık 2001 tarihinde veya öncesinde Banka'ya katılan üst düzey yöneticiler ve yetkililer 

Memur çalışanlar için temin edilen fayda, mali durum tablosu tarihi itibariyle fiili hizmet yılları ve mevcut maaşlarına 

bağlıdır. Üst düzey yöneticiler ve yetkililer için temin edilen fayda, 31 Mart 2005'e kadar hizmet yıllarına ve 31 Mart 2014 

tarihi itibariyle maaşlarına bağlıdır. Bu tarihten sonraki hizmetler için (yani 1 Nisan 2005'ten itibaren) yardımcı ikramiye 

fonuna (aşağıda 36.1.3'e bkz.) ve yardım sandığına (aşağıda 36.1.4'e bkz.) hak kazanırlar. 

35.1.2 İkramiye Fonu (belirlenmiş yardım esaslı plan) 

1977'de başlatılan emeklilik planını tercih etmeyenler ve bunun yerine var olan ikramiye fonunda kalmayı seçen 

çalışanlar için Banka, onaylanmış finanse edilen bir ikramiye planı işletmektedir. Bu faydaya halihazırda bu plan 

tarafından kapsanan tüm çalışanlar hak sahibidir. 

35.1.3 Katkı nitelikli İkramiye Fonu (belirlenmiş katkı plan) 

Banka aşağıdakiler için onaylı olarak finanse edilen katkı esaslı bir ikramiye planı işletmektedir: 

- 1 Ocak 2002 tarihi ve sonrasında işe alınan çalışanlar 

- Emeklilik planında (yukarıda 36.1.1'e bkz) olan çalışanlar için 31 Mart 2005 tarihinden sonraki hizmetleri için. 

Banka çalışanların tamamladıkları her bir hizmet yılı için aylık çıplak maaşlarının yarısına eşit ve kısmen tamamlanan 

hizmet yılları için kıst usulüne uygun olarak belirlenen tutarı katkı yapar. Banka tarafından Fona yapılan katkılar aylık 

bazdadır. Bu fayda 10 yıllık hizmetin tamamlanması veya emekli olunmasından hangisi önce gerçekleşirse o durumda 

hak edilir. 

35.1.4 Yardım Sandığı Fonu (belirlenmiş katkı esaslı plan) 

Banka, 1 Ocak 2002 tarihinde veya sonrasında işe alınan çalışanlar ve 1977'de başlatılan emeklilik planını tercih 

etmemiş olanlar için, Banka ve çalışanların aylık olarak katkıda bulunduğu onaylanmış bir Yardım Sandığı Fonu 

işletmektedir. 

Banka'nın emeklilik planı (yukarıda 36.1.1'e bkz) kapsamındaki üst düzey yöneticiler ve yetkililer aynı zamanda 1 Nisan 

2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yardım sandığından faydalanma hakkına sahip olmuşlardır Fon 

kapsamında çalışanlara yapılan ödemeler fon kurallarında belirtilmektedir. 

35.1.5 Yardımseverlik Fonu (belirlenmiş yardım planı) 

Banka, Banka'dan emekli olan tüm çalışanlara yönelik onaylanmış finansmanlı bir hayır planı işletmektedir. Bu plan 

kapsamında, maaş kesintisi yoluyla çalışanlar tarafından sabit bir tutar ve bu sabit tutara eşit bir tutar Banka tarafından 

katkıda bulunulur. Fonun kuralları uyarınca Banka'nın tüm çalışanları emeklilik sonrası aylık olarak sabit bir tutar almaya 

hak kazanırlar. Fonun kurallarında belirtilen belirli koşulların sağlanmasına tabi olarak, memur çalışanlar ilave olarak 

hizmet süreleri içinde belirli ödüllere hak kazanırlar. 

35.1.6 Emeklilik Sonrası Sağlık Yardımları (belirlenmiş yardım planı) 

Banka aşağıdakilere emeklilik sonrası sağlık yardımlarına yönelik fonlanmamış bir plan sağlamaktadır: 

- Tüm üst düzey yöneticiler ve yetkililer 

- Emeklilik tarihine bakılmaksızın tüm memur çalışanlar. 

1 Ocak 2006'dan sonra emekli olmuş üst düze yöneticiler emeklilik sonrası sağlık yardımları yerine toptan ve nihai bir 

tazminat olarak toplu ödemeler almaktadırlar. 

35.1.7 Ücretli İzinler (belirlenmiş yardım planı) 

Banka ücretli izinler için fonlanmamış bir plan sağlamaktadır. Bu 31 Aralık 2008 itibariyle Banka'nın hizmetinde olan ve 

söz konusu tarih itibariyle birikmiş izin bakiyeleri azami 365 güne kadar olan çalışanlara uygulanabilir. Çalışanlar temel 

maaş ve belirli faydalardan yararlanmaya devam ederken, emekli olmadan önce birikmiş izinlerini kullanmaya devam 

ederek erken ayrılma (LPR) hakkına sahiptirler. Bu fayda 30 yıllık hizmet süresinin tamamlanması ile emeklilikte veya 

erken emeklilik durumunda söz konusu olur. 
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Çalışanların LPR dönemlerinin tümünde veya bir kısmında Banka'nın isteği üzerine çalışmaya devam etmeleri 
gerekebilir. Bu çalışanlar çalışmaları gereken dönem içinde normal maaşlarını ve ilaveten bu dönemdeki izinlerini % 
50'si tutarında paraya çevirerek nakit olarak almaya hak kazanırlar. 

 
 Memur çalışanlar LPR'de devam etmeme seçeneğine sahiptirler ve bunun yerine maksimum 180 güne kadar birikmiş 

izin bakiyelerinin % 50'sini paraya çevirebilirler. 
 
36.1.8 Diğer Emeklilik Sonrası Yardımlar (belirlenmiş yardım planı) 
 
 Banka emekliliklerinde tüm üst düzey yöneticilere ilave faydalar sunar. Bu plan kapsamında, üst düzey yöneticiye 

emekliliğinde altı aylık ev kirası ödeneği, elektrik, su vb. masraflar ödeneği, araç tahsis ödeneği ve nakliye ödeneğine 
eşit tutarda bir toptan ödeme yapılır. Bununla beraber yöneticinin emeklilik öncesi vefatı durumunda, toptan ödeme ek 
olarak bir altı aylık kira ödeneğini daha içerir. 

 
36.1.9 Diğer planlar 
 
 Banka'nın yurt dışı şubelerinde sunulan çalışan yardım planları şubenin faaliyet gösterdiği ilgili ülkelerin kanunları 

tarafından idare edilirler. 
 
36.2 Esas aktüeryal varsayımlar 
 
 Son aktüeryal değerleme, Tahmini Birim Kredi Yöntemi kullanılarak 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yapılmıştır. 

Değerleme için kullanılan önemli varsayımlar aşağıda yer almaktadır: 
 

 2018 2017 
  (Yıllık) 

 
Değerleme iskonto oranı %13,25 % 8,00 
Maaş seviyesinde beklenen artış oranı %12,25 % 7,00 
Emeklilikte beklenen artış oranı (uzun vadeli) % 5,00 % 0,00 
Sağlık yardımlarında beklenen artış oranı %11,25 % 6,00 
Yatırım yapılan fonlarda beklenen getiri oranı %13,25 % 8,00 

 
36.3 Plan kapsamındaki çalışanların sayısı               (Sayı) 
 

- Emeklilik fonu 2.152 2.580 
- İkramiye fonu 5 30 
- Hayır fonu 16.357 15.156 
- Emeklilik sonrası sağlık yardımları planı 16.358 15.156 
- Ücretli izinler 5.309 6.124 
- Diğer Emeklilik Sonrası Yardımlar 1.958 1.789 

 
36.4 Emeklilik, ikramiye, hayır fonu planları ve diğer yardımlar 
 
36.4.1 31 Aralık 2018 Pazartesi tarihinde plan varlıklarının rayiç değeri ve bu planların belirlenmiş sosyal yardım 
yükümlülüklerinin bugünkü değeri aşağıdaki gibidir: 
 
 2018

 Emekli 
Maaşı 

İkramiye Hayır Emeklilik 
sonraki sağlık 

yardımları 

Çalışanların 
ücretli izinleri 

Diğer 
Emeklilik 
Sonrası 

Yardımlar 
 ('000 Rupi) 
Plan varlıklarının rayiç değeri 
Belirlenmiş sosyal yardım yükümlülüklerin 
bugünkü değeri 
Fon (-a ödenecek) / -dan alacak 

 2017 
 Emekli 

Maaşı 
İkramiye Hayır Emeklilik 

sonraki sağlık 
yardımları 

Çalışanların 
ücretli izinleri 

Diğer 
Emeklilik 
Sonrası 

Yardımlar 
 ('000 Rupi) 
Plan varlıklarının rayiç değeri 
Belirlenmiş sosyal yardım yükümlülüklerin 
bugünkü değeri 
Fon (-a ödenecek) / -dan alacak 
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36.4.2 Belirlenmiş sosyal yardım yükümlülüklerinin bugünkü değerindeki hareketler 
 
 Not 2018 
  Emekli Maaşı İkramiye Hayır Emeklilik 

sonrası 
Sağlık 

yardımları 

Çalışanların 
ücretli izinleri 

Diğer Emeklilik 
Sonrası 

Yardımlar 

 ('000 Rupi) 
        
Sene başındaki yükümlülükler 
Mevcut hizmet maliyeti 
Faiz maliyeti 
Banka tarafından ödenen yardımlar 
Geçmiş hizmet maliyeti 
Yeniden ölçüm (kazançları) / kayıpları 
Sene sonundaki yükümlülükler 

 
 Not 2017 
  Emekli Maaşı İkramiye Hayır Emeklilik 

sonrası 
Sağlık 

yardımları 

Çalışanların 
ücretli izinleri 

Diğer Emeklilik 
Sonrası 

Yardımlar 

 ('000 Rupi) 
Sene başındaki yükümlülükler 
Mevcut hizmet maliyeti 
Faiz maliyeti 
Banka tarafından ödenen yardımlar 
Geçmiş hizmet maliyeti 
Yeniden ölçüm kayıpları 
Sene sonundaki yükümlülükler 
 
 
36.4.3 Plan varlıklarının rayiç değerindeki hareket 2018   2017  
  Emekli Maaşı İkramiye Hayır Emekli Maaşı İkramiye Hayır 

 --------------------------------------------------------(‘000 Rupi) --------------------------------------------------------

Sene başındaki rayiç değer 
Plan varlıklarının beklenen getirisi 
Bankanın katkısı 
Çalışanların katkısı 
Banka tarafından ödenen yardımlar 
Yeniden ölçme kayıpları / (kazançları) 
Sene sonundaki rayiç değer 

 

36.4.4 Belirlenmiş yardım planlarına katkı / (kesilecek) tutarlardaki hareketler 
 

   2018 
  Emekli Maaşı İkramiye Hayır Emeklilik 

sonrası 
Sağlık 

yardımları 

Çalışanların 
ücretli izinleri 

Diğer Emeklilik 
Sonrası 

Yardımlar 

 ('000 Rupi) 
 

Açılış bakiyesi 
Yıla ait gider / (ters kayıt) 
Bankanın katkısı - net 

OCI’de yıl içinde kayıt altına alınan yeniden 
ölçüm (kazançları) / kayıpları 
  
Banka tarafından ödenen yardımlar 
Kapanış bakiyesi 
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   2017 
  Emekli Maaşı İkramiye Hayır Emeklilik 

sonrası 
Sağlık 

yardımları 

Çalışanların 
ücretli izinleri 

Diğer Emeklilik 
Sonrası 

Yardımlar 

 ('000 Rupi) 
Açılış bakiyesi 
Yıla ait gider / (ters kayıt) 
Bankanın katkısı - net 
OCI’de kaydedilen yeniden ölçme kayıpları / 
(kazançları) 
  
Banka tarafından ödenen yardımlar
Kapanış bakiyesi 

 
36.4.5 Belirlenmiş yardım planları için masraf 
 
36.4.5.1 Kar ve zararda kaydedilen maliyet 
 
   2018 
  Emekli Maaşı İkramiye Hayır Emeklilik 

sonrası 
Sağlık 

yardımları 

Çalışanların 
ücretli izinleri 

Diğer Emeklilik 
Sonrası 

Yardımlar 

 ('000 Rupi) 
Mevcut hizmet maliyeti 
Belirlenmiş yardım net faiz 
Varlık / yükümlülük 
Geçmiş hizmet maliyeti 
Kayıtlı aktüeryal zararlar 
Çalışanların katkısı 
 

 
   2017 
  Emekli Maaşı İkramiye Hayır Emeklilik 

sonrası 
Sağlık 

yardımları 

Çalışanların 
ücretli izinleri 

Diğer Emeklilik 
Sonrası 

Yardımlar 

 ('000 Rupi) 
Mevcut hizmet maliyeti 
Belirlenmiş yardım net faiz 
Varlık / yükümlülük 
Geçmiş hizmet maliyeti 
Kayıtlı aktüeryal zararlar 
Çalışanların katkısı 
 

 
36.4.5.2 Yıl içinde OCI’de kaydedilen yeniden ölçümler 
 
   2018 
  Emekli Maaşı İkramiye Hayır Emeklilik sonrası 

Sağlık yardımları 
Diğer Emeklilik 

Sonrası Yardımlar 
 ('000 Rupi) 
Yükümlülükler (kazançlar) / zararlar 
- Finansal varsayımlar 
- Deneyim ayarlaması 
 
Plan varlıkları Zarar / (kazanç) 
 
OCI’de kaydedilen toplam yeniden ölçüm 
(kazançları) / zararları 
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   2018 
  Emekli Maaşı İkramiye Hayır Emeklilik sonrası 

Sağlık yardımları 
Diğer Emeklilik 

Sonrası Yardımlar 
 ('000 Rupi) 
- Deneyim ayarlaması 
Plan varlıkları Zarar / (kazanç) 
OCI’de kaydedilen toplam yeniden ölçüm 
zararları / (kazançları) 

 
36.4.6 Plan varlıklarının rayiç değer bileşenleri 
 
   2018 2017 
 Emekli Maaşı İkramiy

e 
Hayır Emekli Maaşı İkramiye Hayır 

 ('000 Rupi) 
Nakit ve nakit eşdeğerleri - net 
Devlet menkul değerleri 
Hisseler 
Devlet dışı borçlanma menkul değerleri 
Yatırım fonu birimleri 

 
Fonlar esas olarak esas olarak Devlet menkul değerlerine (Piyasa Hazine Senetleri, Yatırım Bonoları ve Özel Tasarruf 
Sertifikaları) yatırılıyor ve herhangi bir kredi riski taşımıyor. Bunlar piyasa hareketlerine bağlı olarak faiz oranı riskine maruz 
kalırlar. Özsermaye menkul değerleri ve yatırım fonları fiyat risklerine tabi olurken Devlet-dışı borçlanma senetleri kredi riski ve 
faiz oranı riskine tabidir. Bu riskler çalışan fonlarının Mütevellileri tarafından düzenli olarak izlenir. 
 
36.4.7 Belirlenmiş sosyal yardım yükümlülüklerinin duyarlılık analizi 
 
Diğer tüm varsayımları sabit tutan bir varsayımı değiştirerek duyarlılık analizi yapılmıştır. Bunun yanı sıra çeşitli faydalar 
kapsamında tanımlanmış fayda yükümlülüklerinin bugünkü değerine etkisi hesaplanarak gerçekleştirilmiştir. Her bir 
varsayımdaki değişikliğin bir sonucu olarak tanımlanmış fayda yükümlülüklerinin bugünkü değerindeki artış / (azalma) oranı 
aşağıda özetlenmiştir: 

 
 Emeklili

k Fonu
İkramiy

e 
Fonu 

Hayır Fonu Emeklilik sonrası 
sağlanan sağlık 

yardımları 

Çalışanların 
ücretli izinleri 

Diğer emeklilik 
sonrası 

yardımlar 
 ('000 Rupi) 

 
İskonto oranında %1 artış 
İskonto oranında %1 azalma 
Beklenen maaş oranında %1’lik artış 
Beklenen maaş oranında %1’lik azalma 
Beklenen emeklilik oranında %1’lik artış 
Beklenen emeklilik oranında %1’lik azalma 
Beklenen sağlık yardımı oranında %1’lik artış 
Beklenen sağlık yardımı oranında %1’lik artış 

36.4.8 Bir sonraki mali yılda fonlara yapılması beklenen katkılar 
 

Banka emeklilik ve ikramiye fonlarına aktüeryanın tavsiyesine göre katkı sağlar. Bankaca hayır fonuna yapılan katkı hayı fonu 
planında belirlenmiş oranlara göredir. 
 

 2019 
 Emeklilik Fonu İkramiye 

Fonu 
Hayır Fonu Emeklilik sonrası 

sağlanan sağlık 
yardımları 

Çalışanların 
ücretli 
izinleri 

Diğer emeklilik 
sonrası 

yardımlar 
 ('000 Rupi) 
Yıla ait beklenen gider / (ters kayıt) 

 

 

 
36.4.9 Vade profili 2018 

 Emeklilik Fonu İkramiye 
Fonu 

Hayır Fonu Emeklilik 
sonrası 

sağlanan sağlık 
yardımları 

Çalışanların 
ücretli 
izinleri 

Diğer emeklilik 
sonrası 

yardımlar 

 ('000 Rupi) 
Yükümlülüğün ağırlıklandırılmış ortalama süresi 
(yıllar itibariyle)  
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36.4.10 Fonlama Politikası 
 
Banka, öngörülen gelecekteki maaş artışı, fona gelecekteki katkı beklentisi, gelecekteki hizmetlerle ilgili yükümlülüklerde 
öngörülen artış ve tahmini Fon yatırım geliri gibi çeşitli aktüeryal varsayımların hesaba katıldığı herhangi bir değerleme tarihinde 
çeşitli çalışan yardım planları kapsamındaki yükümlülüklerin Fon tarafından karşılanmasını sağlamak için çaba sarf eder. 
 
36.4.11 Personel emeklilik yardım planına ilişkin önemli riskler aşağıdaki gibidir: 
 
Ölüm riskleri 
 
Meydana gelmen ölüm deneyimi riski farklıdır. Bunun etkisi, yardımı alanların hizmet / yaş dağılımına ve yardıma göre değişiklik 
gösterir. 
 
Yatırım riskleri 
 
Yatırımın beklenen sonucu vermemesi ve yükümlülüklerin karşılanması anlamında yetersiz kalmasıyla bağlantılı risk. 
 
Nihai maaş riskleri 
 
Hizmet sonundaki nihai maaşın varsayılandan yüksek olması riski. Yapılacak yardım nihai maaşa göre hesaplandığından, 
yardım tutarı da buna göre artış gösterir. 
 
Vazgeçme riskleri 
 
Varsayılandan farklı olan yüksek veya düşük vazgeçme riskleri.  Bunun nihai etkisi, yardımı alanların hizmet / yaş dağılımına ve 
yardıma göre değişiklik gösterebilir. 
 
37 BELİRLENMİŞ KATKI PLANLARI 
 
37.1 Yardım Sandığı Fonu 
 
Bu plan 14.363 (2017: 13.532 çalışan) kişiyi kapsamaktadır. İşveren ve çalışan aşağıdaki oranlarda katkıda bulunur: 
 
Yöneticiler ve yetkililer  Asli Maaşın % 6'sı 
Ofis Çalışanlar Asli Maaşın % 12'si 
 
Banka ile sözleşmeli olarak çalışan Çalışanlar için, katkı hizmet sözleşmesi gereğince belirlenir. 
 
Ödemeler Fon kurallarında belirtilmiş olduğu üzere çalışanlara emeklilik, ölüm, istifa ve işten çıkarma durumlarında 

yapılmaktadır. 
 
37.2 Yardımcı İkramiye Fonu 
 
Bu plan 14.900 (2017: 13.398 çalışan) kişiyi kapsamaktadır. Çalışanlar, her bir hizmet yılı için, mevcut asli maaşları bazında 
aylık yarım maaşa hak kazanır. Ödemeler Fon kurallarında belirtilmiş olduğu üzere çalışanlara emeklilik, ölüm, 10 yıl veya daha 
fazla sürekli hizmetin tamamlanması sonrasına istifa ve işten çıkarma durumlarında yapılmaktadır. 
 
38 BELİRLENMİŞ YARDIM PLANLARI VE BAĞLI ŞİRKETLERİN DİĞER YARDIMLARI 
 
38.1 Genel bilgi 
 
Bağlı ortaklıklar tarafından sunulan çalışanlara yardımlar aşağıdaki gibidir: 
 
HBL Bank UK Limited (eski adı Habibsons Bank Limited) Emeklilik Fonu (belirlenmiş katkı planı) 
 
38.1.1 HBL Bank UK Limited (HBL UK) (eski adı Habibsons Bank Limited), çalışanları için belirlenmiş bir emeklilik katkı 
düzenlemesini hayata geçirir ve ilişkili maliyetler, bu katkılar yapıldığında kayıt altına alınır. Emeklilik yardımları, HBL UK’in her 
bir üyenin kazançlarını temel alan bir yüzdeyi katkı yaptığı bir belirlenmiş katkı esaslı plan vasıtasıyla temin edilir. 
 
HBL UK çalışanlarına yönelik işveren katkısı asli maaşın %5,00'ine kadardır.  Minimum çalışan katkısı ise çıplak maaşın 
%1,00'idir. 
 
38.1.2 Habib Finance International Limited, Hong Kong 
 
Habib Finance International Limited, Hong Kong çalışanları için aşağıdaki planları devam ettirmektedir. 
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Zorunlu Yardım Sandığı Fonu (Belirlenmiş katkı esaslı plan) 
 
Şirket tüm çalışanlarına yönelik bir fonlanmış zorunlu yardım sandığı fonu planı işletmektedir. Şirket çalışan başına azami 1.500 
HK $ tutarındaki bir katkıya tabi olarak, tüm çalışanlarının maaşlarının %5,00'i tutarında katkıda bulunmak zorundadır. Ayda 
7.100 HK $ veya fazlasını kazanan çalışanlar ayrıca aynı tutarı katkıda bulunmak zorundadırlar. Ayda 7.100 HK $'ndan daha 
azını kazanan çalışanların fona katkıda bulunmama seçeneği mevcuttur. 
 
Bu katkılar, plan kurallarına göre ödenecek hale geldiklerinde kar ve zarar hesabına gider kaydedilmektedirler. Şirket'in katkıları 
plana katkı yapılırken istihdam edilmekte olan çalışanların tamamını kapsar. 
 
Uzun Dönemli Hizmet Ödemesi 
 
Şirket her bir hizmet yılı için çalışanın son aldığı tam maaşının 2/3'ü veya 22.500 HK $'ının 2/3'ünden daha düşük olan tutarı 
uzun dönemli hizmet ödemesi olarak ödemek zorundadır. Azami ödeme miktarı son 12 ayda kazanılan ücretlerin toplam tutarı 
veya 390.000 HK $'ndan daha düşük olanıdır. 
 
38.1.3 HBL Asset Management Limited (HBL AML) İkramiye Fonu (belirlenmiş yardım planı) 
 
HBL AML uygun şartları taşıyan çalışanlarına yönelik bir fonlanmış ikramiye planı işletmektedir.  Aktüeryal değerlemeler, tahmini 
birim kredi yöntemi kullanarak bağımsız bir aktüer tarafından yıllık olarak yürütülür. 
  
 
Yardım Sandığı Fonu (belirlenmiş katkı esaslı plan) 
 
HBL AML ayrıca uygun şartları taşıyan çalışanlarına yönelik bir fonlanmış yardım sandığı planı işletmektedir. HBL AML ve 
çalışanları fon kuralları uyarıca eşit aylık katkılarda bulunurlar. 
 
38.1.4 First MicroFinanceBank Limited (FMFB) İkramiye Fonu (belirlenmiş yardım planı) 
 
FMFB, beş yıllık nitelikli hizmet süresi olan tüm çalışanlar için onaylı bir tanımlanmış fayda parası fonunu işletmektedir. Serbest 
çalışanlar, emekli olduklarında tamamlanan her hizmet yılı için bir aylık maaş almaya hak kazanır. Aktüeryal değerlemeler, 
tahmini birim kredi yöntemi kullanarak bağımsız bir aktüer tarafından yıllık olarak yürütülür. 
 
Yardım Sandığı Fonu (belirlenmiş katkı esaslı plan) 
 
FMFB ayrıca uygun şartları taşıyan çalışanlarına yönelik bir belirlenmiş katkı esaslı yardım sandığı planı işletmektedir. FMFB ve 
çalışanları fon kuralları uyarıca eşit aylık katkılarda bulunurlar. 
 
38.1.5 Habib Currency Exchange (Özel) Limited (HCEL) 
 
İkramiye Fonu (belirlenmiş katkı esaslı plan) 
 
HCEL'in bordrolu çalışanları tamamladıkları her bir hizmet yılı için çıplak maaşlarının % 50'sine tekabül eden toplu tutarı 
ikramiye olarak almaya hak kazanırlar. Bu fayda beş yıllık hizmetin tamamlanması üzerine hak edilir. 
 
Yardım Sandığı Fonu (belirlenmiş katkı esaslı plan) 
 
HCEL ayrıca uygun şartları taşıyan çalışanlarına yönelik bir belirlenmiş katkı esaslı yardım sandığı planı işletmektedir. HCEL ve 
çalışanları fon kuralları uyarıca eşit aylık katkılarda bulunurlar. 
 
39 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE YÖNETİCİLERİN İSTİHKAKLARI 
 
 Başkan / Yönetim Kurulu 

Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri Yöneticiler 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
 ('000 Rupi) 
      (Yeniden Beyan 

Edilmiş) 
İcra görevi bulunmayan direktörleri ücretleri 
Yönetimle ilgili istihkaklar (ödenekler 

 -

ve izin karşılığı ödemeler dahil) 
Emeklilik fonlarına katkılar 
Sağlık 
Ev kirası, bakım, döşeme, diğer 
Elektrik, su vb. 
Ulaşım 
Kişi sayısı 
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2017 tarihli Şirketler Yasası, Yöneticinin tanımını, yıllık asli maaşı 0,500 milyon Rupiyi aşan çalışanlardan, yıllık asli maaşı 1,200 
Rupi’yi aşan çalışanlar olarak değiştirmiştir. Tanımdaki bu değişiklik nedeniyle yöneticilerin karşılaştırmalı rakamları yeniden 
beyan edildi. 
 

İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve belli Yöneticilere, ücretsiz kulüp üyeliği olanağı sunuldu. CEO ve COO’ya hak edişleri 
doğrultusunda şirket aracı da tahsis edildi. 
 
Yönetimle ilgili istihkaklar, katılmayla bağlantılı olarak ve iş akitleri doğrultusunda CEO ve belli Yöneticilere yapılan ödemeleri 
içermektedir. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı da dahil olmak üzere Bankanın tüm Yöneticilerine, bu konsolide finansal tabloların 28.1 sayılı notunda 
açıklanan kısa vadeli sosyal yardımlara ilişkin haklar da verilmektedir. 
 

40 FİNANSAL ENSTRÜMANLARIN RAYİÇ DEĞERİ 
 

Ticareti yapılan yatırımların rayiç bedellerinin kote edilmiş piyasa fiyatlarına bağlıdır. İştiraklere ve ortak girişimlere yatırımlar 
dışındaki borsaya kote olmayan hisse senedi yatırımlarının rayiç değeri, yatırım yapılan şirketin elden çıkarma değeri 
kullanılarak tahmin edilmektedir. 
 
Kote edilmemiş tahviller, Sabit vadeli krediler, diğer varlıklar ve diğer yükümlülüklerin rayiç değeri, bu varlık ve yükümlülükler için 
geçerli ve aktif bir pazar ve benzer araçların piyasa oranları ile ilgili güvenilir verilerin bulunmaması nedeniyle yeterli güvenilirlik 
düzeyinde gerçekleştirilememektedir. 
 
Yönetimin görüşüne göre, nitelikleri itibariyle kısa vadeli olmaları ya da müşteri avans, mevduat ve belli uzun vadeli borçlanma 
durumunda sıklıkla yeniden fiyatlandırılmaları nedeniyle geri kalan finansal varlık ve yükümlülüklerin rayiç değeri, net defter 
değerlerinden önemli ölçüde farklılık göstermemektedir. 
 
Rayiç değerleri ölçülen ya da finansal tablolarda açıklanan tüm varlıklar ve yükümlülükler, rayiç değer hiyerarşisi çerçevesinde, 
bir bütün olarak Rayiç Değer Ölçümü açısından önemli olan en düşük girdi seviyesine dayanarak sınıflandırılmaktadırlar: 
 
Seviye 1 - Aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasalarda teklif edilen (düzeltilmemiş) fiyatlar üzerinden rayiç değer 
hesaplamaları. 
 

Seviye 1’e dahil edilen teklif edilen fiyatların dışında ya doğrudan (örn. fiyat olarak) ya da dolaylı olarak (örn. fiyatlardan 
türetilerek) varlıklar veya yükümlülükler için gözlemlenebilen girdiler kullanılarak yapılan rayiç değer hesaplamaları. 
 

Seviye 3 – Varlık ve yükümlülük için gözlemlenemeyen piyasa verisine (örn. gözlemlenemeyen girdiler) dayanmayan girdiler 
kullanılarak yapılan rayiç değer ölçümleri. 
 

Seviye 2 ve seviye 3 içindeki rayiç değerlerin belirlenmesinde kullanılan değerleme teknikleri 
 
Federal Devlet tahvilleri Federal Devlet tahvillerinin rayiç değerleri Reuters kaynaklı oranlar / fiyatlar temelinde belirlenir. 

  

Devlet dışı borçlanma menkul değerleri Rupi cinsinden ifade edilen devlet-dışı borçlanma menkul kıymetlerine yatırım Pakistan Yatırım Fonları 
Birliği tarafından ilan edilen oranlar bazında değerlenir. Diğer para birimleri cinsinden devlet-dışı borçlanma 
menkul kıymetlerine yapılan yatırımlar Bloomberg / Reuters kaynaklı oranlar baz alınarak değerlenir. 

Yabancı devlet borçlanma menkul 
değerleri 

Yurt dışı Devlet tahvillerinin rayiç değerleri Bloomberg/ Reuters kaynaklı oranlar / fiyatlar temelinde belirlenir.

Yatırım fonu birimleri Yatırım fonu birimlerine yatırımların rayiç değerleri, her bir iş gününün kapanışında yayınlanan net varlık 
değerlerine dayanarak belirlenmektedir. 

Türevler Grup çeşitli taraflarla türev kontratları akdeder. Değerleri, piyasada gözlenebilen girdileri olan değerleme
teknikleri ile belirlenen türevler daha çok faiz oranı swapları, çapraz kur swapları ve vadeli döviz
sözleşmeleridir. En sıklıkla uygulanan değerleme teknikleri arasında bugünkü değer hesaplamalarını
kullanan vadeli fiyatlandırma ve swap modellerini sıralamak mümkündür. 

Taleplerin yerine getirilmesiyle 
edinilmiş duran varlıklar ve bankacılık 
dışı varlıklar 

Taleplerin yerine getirilmesiyle edinilmiş arazi, binalar ve bankacılık dışı varlıklar profesyonel eksperler
kullanılarak dönemsel bazda yeniden değerlenirler. Değerleme, söz konusu uzmanların varlıkların piyasa
fiyatına ilişkin değerlendirmelerine dayandırılmaktadır. Değerlemelerde kullanılan gözlenemeyen girdilerdeki
değişikliklerin etkisi bir kesinlik içinde belirlenemez, dolayısıyla duyarlılığın niteliksel bir açıklaması bu 
konsolide mali tablolarda sunulmamaktadır. 

 
40.1. Finansal varlıkların rayiç değeri 
 

Aşağıdaki tablo, konsolide mali tablolarda rayiç bedeli üzerinden muhasebeleştirilen veya açıklanan Grup finansal varlık ve 
yükümlülüklerinin rayiç değer ölçüm hiyerarşisini belirtir: 
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 31 Aralık 2018 itibariyle

Bilançoya dahil mali araçlar Net defter değeri 
/ nosyonel değer

Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam

 ('000 Rupi) 
Mali varlıklar - rayiç değerde ölçülen      
Yatırımlar 
-Federal Devlet menkul kıymetler 
- Hisseler 
- Yabancı menkul kıymetler 
Devlet borçlanma menkul değerleri 
Devlet dışı borçlanma menkul değerleri 
- Kayıtlı 
- Kayıtlı olmayan 
-Ulusal Yatırım Ortaklığı Birimleri 
- Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Birimleri 
 
Mali varlıklar - rayiç değerde ölçülen fakat 
açıklanmayan 
Yatırımlar 
-Federal Devlet menkul kıymetler 
- Devlet dışı borçlanma menkul değerleri 
- Yabancı menkul kıymetler 
Devlet borçlanma menkul değerleri 
Devlet dışı borçlanma menkul değerleri 

Bilanço dışı mali araçlar- rayiç değerde ölçülen 
Taahhütler 
- Vadeli yabancı para birimli sözleşmeler 
- Vadeli Devlet gayrimenkul işlemleri 
Türev araçlar 

 
 31 Aralık 2017 itibariyle 
Bilançoya dahil mali araçlar Net defter değeri 

/ nosyonel değer
Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam

 ('000 Rupi) 
Mali varlıklar - rayiç değerde ölçülen      
Yatırımlar 
-Federal Devlet menkul kıymetler 
- Hisseler 
- Yabancı menkul kıymetler 
Devlet borçlanma menkul değerleri 
Devlet dışı borçlanma menkul değerleri 
- Kayıtlı 
- Kayıtlı olmayan 
-Ulusal Yatırım Ortaklığı Birimleri 
- Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Birimleri 
 
Mali varlıklar - rayiç değerde ölçülen fakat 
açıklanmayan 
 
Yatırımlar 
Federal Devlet tahvilleri 
Devlet dışı borçlanma menkul değerleri 
Yabancı menkul kıymetler 
Devlet borçlanma menkul değerleri 
Devlet dışı borçlanma menkul değerleri 
 
Bilanço dışı mali araçlar- rayiç değerde ölçülen 
Taahhütler 
- Vadeli yabancı para birimli sözleşmeler 
- Vadeli Devlet gayrimenkul işlemleri 
- Türev araçlar 

 

 

40.2 Finansal olmayan varlıkların rayiç değeri 31 Aralık 2018 itibariyle 
  Net defter değeri 

/ nosyonel değer
Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam

 ('000 Rupi) 
- Sabit varlıklar 
- Taleplerin yerine getirilmesi sonucu elde edilen 
bankacılık dışı varlıklar 

 

 31 Aralık 2017 itibariyle 

  Net defter değeri 
/ nosyonel değer

Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam

 ('000 Rupi) 
- Sabit varlıklar 
- Taleplerin yerine getirilmesi sonucu elde edilen 
bankacılık dışı varlıklar 
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41 SEGMENT BİLGİLERİ 
  
41.1 Ticari faaliyetlerle ilgili segment ayrıntıları 
 
 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren mali yıl 
 Şube 

Bankacılığı 
 Tüketici 

bankacılığı 
Kurumsal 
Bankacılık 

Hazine Uluslararası
Muhabir 

bankacılık 

Varlık 
yönetimi 

 

 Merkez ofis / 
diğer 

 

Toplam

Kar ve zarar hesabı 
 

(milyon Rupi)

Net fiyat farkı / getiri / kar - harici 
Segmentler arası gelir / (gider) – net 
Fiyat farkı / getiri / faiz dışı gelirler 
Toplam Gelir 

Doğrudan segment harcamaları 
Segmentler arası harcama tahsisi 
Toplam Harcamalar 

Karşılıklar 

 
 31 Aralık 2018 itibariyle 
 Şube 

Bankacılığı 
 Tüketici 

bankacılığı 
Kurumsal 
Bankacılık 

Hazine Uluslararası
Muhabir 

bankacılık 

Varlık 
yönetimi 

 

 Merkez ofis / 
diğerleri 

 

Toplam

Finansal durum tablosu (milyon Rupi) 
 

Nakit ve banka bakiyeleri 
Finansal kurumlara verilen krediler 
Segmentler arası verilen net borç 
Yatırımlar 
Avanslar - aktif 
Avanslar - takipte 
Diğerleri 
Toplam aktifler 
 
Borçlanmalar 
İkincil Borç 
Mevduatlar ve diğer hesaplar 
Segmentler arası alınan borç 
Diğerleri 
Toplam yükümlülükler 

Özsermaye 
Toplam öz sermaye ve yükümlülükler 
Şarta bağlı belirsizlikler ve taahhütler 

 
 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıl 
 Şube 

Bankacılığı 
 Tüketici 

bankacılığı 
Kurumsal 
Bankacılık 

Hazine Uluslararası
Muhabir 

bankacılık 

Varlık 
yönetimi 

 

 Merkez ofis / 
diğerleri 

 

Toplam

Kar ve zarar hesabı (milyon Rupi) 
 
Net fiyat farkı / getiri / kar - harici 
Segmentler arası gelir / (gider) – net 
Fiyat farkı / getiri / faiz dışı gelirler 
Toplam Gelir 
 
Doğrudan segment harcamaları 
Segmentler arası harcama tahsisi 
Toplam Harcamalar 
 
Karşılıklar 
 
 
Olağanüstü / sıradışı kalem ve vergi 
öncesi kar 
 
Olağanüstü / sıradışı kalemler 
 
Vergilerden önceki kar/(zarar) 
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 31 Aralık 2017 Pazar itibariyle
 Şube 

Bankacılığı 
 Tüketici 

bankacılığı 
Kurumsal 
Bankacılık 

Hazine Uluslararası
Muhabir 

bankacılık 

Varlık 
yönetimi 

 

 Merkez ofis / 
diğerleri 

 

Toplam

Finansal durum tablosu (milyon Rupi) 
 
Nakit ve banka bakiyeleri 
Finansal kurumlara verilen krediler 
Segmentler arası verilen net borç 
Yatırımlar 
Avanslar - aktif 
Avanslar - takipte 
Diğerleri 
Toplam aktifler 
Borçlanmalar 
İkincil Borç 
Mevduatlar ve diğer hesaplar 
Segmentler arası alınan borç 
Diğerleri 
Toplam yükümlülükler 

Özsermaye 
Toplam öz sermaye ve yükümlülükler 
Şarta bağlı belirsizlikler ve taahhütler 

 
41.2 COĞRAFİ KONUMA GÖRE SEGMENT AYRINTILARI 
 
 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren mali yıl 
 Pakistan 

(KEPZ dahil)
Orta Doğu Asya ve 

Afrika 
Avrupa ve 

Kuzey 
Amerika 

Toplam 

Kar ve zarar hesabı (milyon Rupi) 
Net fiyat farkı / getiri / kar - harici 
Fiyat farkı / getiri / faiz dışı gelirler 
Toplam Gelir 

Doğrudan segment harcamaları 

Karşılıklar 
Vergilerden önceki kar/(zarar) 

 
 31 Aralık 2018 itibariyle 
 Pakistan 

(KEPZ dahil)
Orta Doğu Asya ve 

Afrika 
Avrupa ve 

Kuzey 
Amerika 

Toplam 

Finansal durum tablosu (milyon Rupi) 

 
Nakit ve banka bakiyeleri 
Finansal kurumlara verilen krediler 
Yatırımlar 
Avanslar - aktif 
Avanslar - takipte 
Diğerleri 
Toplam aktifler 

Borçlanmalar 
İkincil Borç 
Mevduatlar ve diğer hesaplar 
Diğerleri 
Toplam yükümlülükler 

Özsermaye 

Toplam öz sermaye ve yükümlülükler 
 
Şarta bağlı belirsizlikler ve taahhütler 
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 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıl 
 Pakistan 

(KEPZ dahil)
Orta Doğu Asya ve 

Afrika 
Avrupa ve 

Kuzey 
Amerika 

Toplam 

Kar ve zarar hesabı (milyon Rupi) 

 
Net fiyat farkı / getiri / kar - harici 
Fiyat farkı / getiri / faiz dışı gelirler 
Toplam Gelir 

Doğrudan segment harcamaları 

Karşılıklar 
Olağanüstü / sıradışı kalem ve vergi öncesi kar 

Olağanüstü / sıradışı kalemler 

Vergilerden önceki kar/(zarar) 

 
 31 Aralık 2017 Pazar itibariyle 
 Pakistan 

(KEPZ dahil)
Orta Doğu Asya ve 

Afrika 
Avrupa ve 

Kuzey 
Amerika 

Toplam 

Finansal durum tablosu (milyon Rupi) 

 
Nakit ve banka bakiyeleri 
Finansal kurumlara verilen krediler 
Yatırımlar 
Avanslar - aktif 
Avanslar - takipte 
Diğerleri 
Toplam aktifler 

Borçlanmalar 
İkincil Borç 
Mevduatlar ve diğer hesaplar 
Diğerleri 
Toplam yükümlülükler 

Özsermaye 

Toplam öz sermaye ve yükümlülükler 

 
Şarta bağlı belirsizlikler ve taahhütler 

 
42 TRÖST FAALİYETLERİ 

 
 Grup herhangi bir önemli tröst faaliyetiyle iştigal etmemektedir. 
 
43 İLGİLİ TARAF İŞLEMLERİ 
 
 Grubun, aralarında Direktörler, Önemli Yönetim Üyeleri, iştirak şirketler, ortak yatırım şirketi, Grup yapıları ve Grup / ilgili 

taraf çalışan yardım planları da dahil olmak üzere, çeşitli taraflarla ilgili taraf ilişkileri bulunmaktadır. 
  
 İlgili taraflarla, istihdam koşulları kapsamında yer alanlar dışındaki işlemler piyasa koşullarına uygun olarak, bir başka 

deyişle, ilgili olmayan taraflarla gerçekleştirilen benzer işlemler için o tarihte geçerli olan fiyat farkı oranları ve teminatlar da 
dahil olmak üzere aynı koşullarda gerçekleştirilmekte olup normalden fazla risk içermemektedirler. 

 
 Personel emeklilik ve diğer sosyal yardım planlarına katkılar ve bunlara ilişkin tahakkuklar aktüeryal değerlemelere / 

planların koşullarına göre gerçekleştirilmektedir. 
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Yıl sonu itibarıyla geçerli olmak kaydıyla bu konsolide mali tablolarda açıklananlardan başka ilgili taraf işlemleri ve bakiyeleri 
aşağıdaki gibidir: 

 
  31 Aralık 2018 Pazartesi itibariyle 
 Yönetim Kurulu 

Üyeleri 
Kilit Yönetim 

Personeli 
Grup 

Kuruluşları
İştirakler Ortak girişim Diğer ilgili 

taraflar 
aracılığıyla 

Finansal durum tablosu (milyon Rupi) 

 
Diğer bankalardaki nakit bakiyeler 
Cari hesaplarda 
 

   

Yatırımlar 
Açılış bakiyesi 
Yıl içindeki yatırım 
Kar payı 
Diğer kapsamlı gelir payı 
Aktiflere ilişkin fazla / açık payındaki hareket 
Zorunlu yedekten sermaye katkı payı 
Kur farkı etkisi 
Alınan temettü 
Yıl içinde itfa edilmiş / çıkarılmış yatırım 
İçe / dışa aktarma (net) 

Kapanış bakiyesi 

 
Yatırımların değer düşüklüğü karşılığı 

 
Avanslar 
Açılış bakiyesi 
Yıl içindeki ekleme 
Yıl içindeki yeniden ödeme 
İçe / dışa aktarma (net) 

Kapanış bakiyesi 

 
Avans karşılıkları 

 
Diğer varlıklar 

 

Tahakkuk eden Faiz / fiyat farkı 
Personel yatırım fonundan alacak 
Diğer alacaklar 

Borçlanmalar  

Açılış bakiyesi 
Yıl içindeki borçlanmalar 
Yıl içindeki kapanışlar 
Kapanış bakiyesi 

 
Mevduatlar ve diğer hesaplar  

Açılış bakiyesi  
Yıl içinde alınan 
Yıl içinde çekilen 
İçe / dışa aktarma (net) 
Kapanış bakiyesi 
 
Diğer yükümlülükler  

Ödenecek fiyat farkı / faiz 
Personel yatırım fonuna borç 
Diğer borçlar 
 
Şarta bağlı belirsizlikler ve taahhütler 

 

Akreditif  
Teminat Mektubu 
Vadeli devlet tahvilleri satın alımı 
Vadeli devlet tahvilleri satışı 
Faiz Oranı Swapları  

  

Diğerleri 
Saklama kuruluşu olarak elde tutulan menkul kıymetler 
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 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren mali yıl 

 Yönetim 
Kurulu 
Üyeleri 

Kilit 
Yönetim 
Personeli 

Grup 
Kuruluşla

rı 

İştirakler Ortak 
girişim 

Diğer ilgili 
taraflar 

aracılığıyl
a

 ('000 Rupi)

Kar ve zarar hesabı       
Gelir 
Kazanılan fiyat farkı / getiri / kar / faiz 
Ücret ve komisyon geliri 
Kar payı 
Temettü geliri 
 
 

 

 

Masraflar 
Harcanan fiyat farkı / getiri / kar / faiz
Türev zararları 
İşletme masrafları 
Fiyat farkı gideri 
Yardım ve yardımlaşma fonuna katkı 
İcra görevi bulunmayan direktörleri ücretleri 
Ücret ve komisyon geliri 
Sigorta primi gideri 
Reklam ve tanıtım 
Seyahat 
İştirak taahhüdü 
Elektrik, su vb. maliyetleri 
Bağış 
Komisyonculuk ve komisyon 
Diğer giderler 
Yatırımların değer düşüklüğü karşılığı 
 
Diğerleri 
Devlet tahvilleri satın alımı 
Devlet tahvilleri satışı 
Yabancı para birimi satın alımları 
Yabancı para birimi satış 
Kapanan sigorta talepleri 
Ödenen kısa dönem yardımları 
 

 31 Aralık 2017 itibariyle 

 Yönetim 
Kurulu 
Üyeleri

Kilit 
Yönetim 
Personeli

Grup 
Kuruluşları

İştirakler Ortak 
girişim 

Diğer ilgili 
taraflar 

aracılığıyla

 ('000 Rupi)

Finansal durum tablosu 
 

      

Diğer bankalardaki nakit bakiyeler
Cari hesaplarda 
 
Yatırımlar 
Açılış bakiyesi 
Yıl içindeki yatırım 
Kar payı 
Diğer kapsamlı gelir payı 
Aktiflere ilişkin fazla / açık payındaki hareket 
Zorunlu yedekten sermaye katkı payı 
Kur farkı etkisi 
Alınan temettü 
Yıl içinde itfa edilmiş / çıkarılmış yatırım 
Kapanış bakiyesi 
 
Yatırımların değer düşüklüğü karşılığı 
 
Avanslar 
Açılış bakiyesi 
Yıl içindeki ekleme 
Yıl içindeki yeniden ödeme 
Kapanış bakiyesi 
 
Avans karşılıkları 
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 31 Aralık 2017 itibariyle 

 Yönetim 
Kurulu 
Üyeleri 

Kilit 
Yönetim 
Personeli 

Grup 
Kuruluşla

rı 

İştirakler Ortak 
girişim 

Diğer ilgili 
taraflar 

aracılığıyl
a

 ('000 Rupi) 
Diğer varlıklar 
Tahakkuk eden Faiz / fiyat farkı 
Diğer alacaklar 
 
Borçlanmalar 
Açılış bakiyesi 
Yıl içindeki borçlanmalar 
Yıl içindeki kapanışlar 
Kapanış bakiyesi 
 
Mevduatlar ve diğer hesaplar 
Açılış bakiyesi 
Yıl içinde alınan 
Yıl içinde çekilen 
Kapanış bakiyesi 
 
Diğer yükümlülükler 
Ödenecek fiyat farkı / faiz 
Personel yatırım fonuna borç 
Diğer borçlar 
 
Muhtemel Zararlar ve Taahhütler 
Akreditif 
Teminat Mektubu 
Vadeli devlet tahvilleri satın alımı 
Faiz Oranı Swapları 
 
Diğerleri 
Saklama kuruluşu olarak elde tutulan menkul kıymetler 

 

 

 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıl 
Kar ve zarar hesabı 
 

Direkt
örler 

Kilit Yönetim 
Personeli 

Grup 
Kuruluşları 

İştirakler Ortak 
girişim 

Diğer ilgili 
taraflar 

aracılığıyl
a 

 ('000 Rupi) 
Gelir 
Kazanılan fiyat farkı / getiri / kar / faiz 
Ücret ve komisyon geliri 
Kar payı 
Temettü geliri 
Diğer gelirler 
Türevlerden gelir 
 
Masraflar 
Harcanan fiyat farkı / getiri / kar / faiz 
İşletme masrafları 
Fiyat farkı gideri 
Yardım ve yardımlaşma fonuna katkı 
İcra görevi bulunmayan direktörleri ücretleri 
Ücret ve komisyon geliri 
Sigorta primi gideri 
Reklam ve tanıtım 
Seyahat 
İştirak taahhüdü 
Elektrik, su vb. maliyetleri 
Bağış 
Diğer giderler 
Yatırımların değer düşüklüğü karşılığı 
 
Diğerleri 
Devlet tahvilleri satın alımı 
Devlet tahvilleri satışı 
Yabancı para birimi satın alımları 
Yabancı para birimi satış 
Kapanan sigorta talepleri 
Ödenen kısa dönem yardımları 

43.1 Not 28.4'te açıklanan bağışlar HBL Vakfı'na yapılan bağışları kapsar. Vakıf, Pakistan halkının gelişimini ve 
ilerlemesini teşvik etmek, refahını ve yaşam kalitesini arttırmak için 2009’de kurulmuştur. Banka'nın HBL Vakfına karşı 
yükümlülüğü, bu konsolide mali tabloların 18 sayılı notunda gösterilmektedir. 
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 2018 2017
44 SERMAYE YETERLİLİĞİ, KALDIRAÇ ORANI VE LİKİDİTE 
GEREKLİLİKLERİ 

('000 Rupi) 

 
Asgari Sermaye Gerekliliği (MCR): 
Ödenmiş sermaye (zararlar düşüldükten sonra) 
 
Sermaye yeterlilik oranı (CAR): 
Elverişli Hissedar Özsermaye Kademe 1 (CET 1) Sermaye 
Elverişli İlave Kademe 1 (ADT 1) Sermaye 
Toplam Elverişli Kademe 1 Sermaye 
Elverişli Kademe 2 Sermaye 
Toplam Elverişli Sermaye (Kademe 1 + Kademe 2) 
 
Risk Ağırlıklı Varlıklar (RWA’lar): 
Kredi Riski 
Piyasa Riski 
Operasyonel Risk 
Toplam 
 
Adi Hisse Senedi Sahiplerine Ait Kademe 1 Yeterlilik oranı 
 
Kademe 1 Sermaye Yeterlilik Oranı 
 
Toplam Sermaye Yeterlilik Oranı 
 
Bankaya özel tampon gereklilikleri (asgari CET1 gerekliliği artı 
sermaye koruma tamponu artı diğer herhangi bir tampon gerekliliği) 
 
sermaye koruma tamponu gerekliliği 
konjonktüre karşı tampon gereklilikleri 
arasından: D-SIB veya G-SIB tampon gerekliliği 
 
Tamponları karşılamak üzere mevcut CET1 (Risk Ağırlıklı Varlıkların yüzdesi 
olarak) 
 
Diğer bilgiler: 
 
SBP tarafından belirlenen ulusal asgari sermaye gereklilikleri 
Asgari CET1 oranı (%) 
Asgari Kademe 1 oranı (%) 
Toplam asgari sermaye oranı (%) 
 

 

 2018 2017
Kaldıraç Oranı (LR) 
 

 ('000 Rupi) 

Elverişli Kademe -1 Sermaye
Toplam Maruziyet 
Kaldıraç Oranı (%) 
 
Asgari gereklilik (%) 
 
 2018 2017
Likidite Karşılık Oranı (LCR)
 

Toplam Düzeltilmiş Değer
('000 Rupi) 

Toplam Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar 
Toplam Net Nakit Çıkışı 
Likidite Karşılık Oranı (%) 
 
Asgari gereklilik (%) 
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 2018 2017
 
Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NSFR) 

Toplam Düzeltilmiş Değer
('000 Rupi) 

Toplam Elverişli İstikrarlı Fonlama 
Toplam Gerekli İstikrarlı Fonlama 
Net İstikrarlı Fonlama Oranı (%) 
 
Asgari gereklilik (%) 
 

 
44.1 Sermaye yönetimi 
 
Grubun politikası yatırımcı, mudi, kredi veren ve piyasa güvenini muhafaza etmek ve işletmenin gelecekteki gelişimini devam 
ettirmek için hissedarlara yeterli getirileri sağlarken, sağlam bir sermaye tabanını muhafaza etmektir. 
 
Grubun baş düzenleyicisi SBP Banka ve Grubun sermaye yeterliliklerini düzenler ve izler. Grubun Pakistan dışındaki şubeleri ve 
bağlı kuruluşlarının da ilgili kendi yetki sınırlarında uygulanan sermaye gerekliliklerini izlemeleri gerekmektedir. 
 

SBP, 15 Nisan 2009 tarih ve 07 Nolu BSD Genelgesi aracılığıyla, Bankalardan minimum 10 milyar Rupilik (geçmiş yıl zararları 
düşüldükten sonra) Banka'nın ödenmiş sermayesi 31 Aralık 2018 itibariyle 14,669 milyardır (2017: 14,669 milyar) ve SBP 
gereklilikleriyle uyum içindedir. Bankanın ayrıca 31 Aralık 2018 Pazartesi tarihinde aşağıdaki minimum Sermaye Yeterlilik 
Oranlarını (CAR) tutturması gerekmektedir: 
 

- %1,90 oranındaki Sermaye Koruma Tamponu (CCB) dahil %7,90'lık Adi Hisse Senetleri Sermayesi Kademe 1 (CET1) 
- %1,90 oranındaki CCB dahil %9,40'lık Kademe oranı 
- - %1,90'lık CCB dahil %11,90'lık Toplam Sermaye Yeterlilik Oranı (CAR) 
 
Grup, kendisi ve münferit olarak düzenlenen faaliyetleri açısından yıl boyunca tüm sermaye gerekliliklerine uymuştur. 
 
Grubun zorunlu sermayesi aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır: 
 
- 1. Kademe sermaye, Adi Hisse Senedi 1. Kademe sermayesi (CET 1) ve İlave 1. Kademe sermayeden (AT 1) 
oluşmaktadır. 
 
- CET1 sermayesi, uygunluk kriterlerini karşılayan bütünüyle ödenmiş sermaye, hisse senedi prim hesabı bakiyesi yedekleri 
(döviz çeviri yedekleri hariç), tahsis edilmemiş karlar ve kontrol gücü olmayan paylardan oluşmaktadır. 
  
 
- AT 1 sermayesi, örn., süresiz birikimli olmayan imtiyazlı hisseler gibi SBP tarafından belirlenen kriterleri karşılayan araçları 
içermektedir. Grubun AT 1 sermayesine yönelik nitelendirilecek herhangi bir enstrüman belirtmemiş. Kaydedilen AT1 sermayesi, 
SBP yönergelerine göre, tamamen sahip olunmayan bankacılık iştiraklerinden daha azının konsolidasyonunda AT1 sermayesi 
olarak değerlendirilmeye uygun hale gelen azınlık çıkarlarını temsil eder. 
 
- 2. Kademe sermaye, (uygunluk kriterlerini karşılayan) kredi zararlarına yönelik genel karşılıklar, sabit varlıkların ve 
yatırımların yeniden değerleme fazlası/(eksiği), döviz çeviri yedekleri ve sermaye benzeri borçları içermektedir. 
 
Bankacılık işlemleri ticari portföy veya bankacılık portföyü olarak kategorize edilir ve risk ağırlıklı varlıklar bilanço içi ve dışı 
risklerin çeşitli seviyelerini yansıtmak için belirlenmiş gerekliliklere göre kararlaştırılır. 
 
- Bankacılık portföyünde yer alan bilanço içi ve dışı riskler kredi riskinin hesaplanmasına yönelik olarak çeşitli varlık 
sınıflarına ayrılmışlardır. Karşı tarafların kredi değerliliğini yansıtan varlıklara ilişkin derecelendirmeler, çeşitli Dış Kredi 
Değerlendirme Kuruluşları (ECAI'ler) tarafından uygulanmakta ve uygun risk gruplarıyla uyumlu hale getirilmektedir. Varsa, 
teminatlar dışa akış düzeltmesi olarak kullanılmaktadır. Bildirilen risk ağırlıkları, risk ağırlıklı varlıklar üzerinden uygulanmaktadır. 
Kullanılan elverişli teminat, Pakistan Hükümeti (GoP) teminatlarını, GoP tarafından verilen menkul kıymetleri, banka 
garantilerini, mevduata haciz ve marj hesaplarını içerir. 
 
- Grup, ticari portföylerindeki piyasa riskine ilişkin sermaye gerekliliklerini, SBP tarafından sağlanan ve özel ve genel piyasa 
riskini, vade yöntemini kullanarak faiz oranı riskine yönelik sermaye giderini, döviz kuru riskini ve hisse senedi fiyat riskini 
dikkate alan yöntemlere hesaplamaktadır. 
 
44.2 Sermaye Yeterliliği, Kaldıraç Oranı ve Likidite Gereklilikleri hakkındaki açıklamalar SBP’nin talimatları doğrultusunda 
zaman zaman web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Bu konuda yapılan kapsamlı açıklamalar şu adresten bulunabilir: 
https://www.hbl.com/capitalandliquidity. 
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45. RİSK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ 
 

HBL, operasyonlarının büyüklüğü, boyutu ve bölgesel ve hedef pazar çeşitliliğinin yüksek düzeyde olması nedeniyle iyi 
geliştirilmiş, sağlam ve risk yönetim çerçevesine sahiptir. Bundan ötürü bankanın risk yönetimi çerçevesi güçlü kurul gözetimini, 
çok kademeli yönetim denetimini, etkin sistemleri, belgeye dayalı risk iştahını ve açıkça ifade edilmiş politikalar ve prosedürleri 
temel alır. 
 
Yönetim Kurulu etkin risk yönetimi için stratejik yönlendirme temin eder ve gerekli insan kaynakları, politikalar, prosedürler ve 
sistemler dahil olmak üzere sağlam bir risk yönetimi çerçevesinin yürürlükte olduğundan emin olur. Yönetim Kurulu bu görevini 
yerine getirirken kurul komiteleri yani Kurul Risk Yönetimi Komitesi (BRMC) ve Kurul Denetim Komitesi (BAC) yanı sıra çeşitli 
yönetim komiteleri tarafından desteklenir. 
 
Risk yönetimi çerçevesinin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için, Risk Yönetimi Grubu (RMG) fonksiyonu Banka içerisindeki İş 
Birimlerinden bağımsız olarak işler. RMG aynı zamanda risk politikalarının geliştirilmesi ve uygulamasından sorumlu olup, 
Bankanın çeşitli faaliyetleri ile ilişkili risklerin izlenmesinde önemli bir rol oynar. RMG’ye, BRMC’ye bir fonksiyonel rapor verme 
kanalı ile Başkana bağlı olan Baş Risk Yöneticisi (CRO) başkanlık eder. 
 

Risk Yönetimi fonksiyonu aşağıdaki alanlardan oluşur: 
 
- Kredi Politikası & Matematiksel Analiz 
- Kredi Onayları 
- Kredi İdaresi 
- Programa Dayalı Kredi Verme Riski 
- Piyasa ve Likidite Riski Yönetimi 
- Operasyonel Risk Yönetimi 
 

Operasyonel Risk Yönetimi Bölümü (ORMD) İş Birimleri ve diğer destek fonksiyonlarından bağımsız olarak Global Uyum Grubu 
içinde faaliyetini yürütür. Bu bölüm başkanının CRO ile dolaylı bir rapor verme ilişkisi vardır. 
 

Risk Yönetiminin Basel çerçevesi ile uyumu 
 

Banka operasyonel riske yönelik olarak Alternatif Standartlaştırılmış Yaklaşım'ı, kredi riski için ise Standartlaştırılmış Yaklaşım'ı 
benimsemiştir. İlave olarak, Banka kredi riski azaltımı adına uygun teminatların tanınması için temel yaklaşımı kabul etmiştir. 
Yüksek risk kültürü ve odaklanmasına sahip yapısıyla Pakistan’ın en büyük bankası olarak hedefimiz Basel'le ilgili süreçleri ve 
metodolojileri kendi risk uygulamalarımıza yerleştirmektir. Banka Basel programından, en iyi uygulamalarla uyumlu daha sağlam 
bir risk yönetimi ve iç kontrol ortamı ile birlikte önemli faydalar elde etmeyi beklemektedir. 
 

Banka, piyasa riski anlamında Standartlaştırılmış Yaklaşımı benimsemektedir. Banka, Dahili Modeller Yaklaşımını tam olarak 
benimseme yolunda ilerlemeye niyetlidir ve bu kapsamda riske-maruz-değer bazlı limitleri uygulamaya geçirmiştir ki bu IMA’nın 
tam olarak uygulanması yolunda önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir. 
 

Basel III çerçevesinin uygulama kapsamı 
 

SBP, 15 Ağustos 2013 tarih ve 06 nolu BPRD genelgesi vasıtasıyla, Bankaların Sermaye Yeterlilik Oranını (CAR) 2019'a kadar 
geçici bir mahiyette artan CAR gerekliliklerine sahip Basel III çerçevesi kapsamında raporlamalarını gerekli kılmıştır. 
 
 

45.1 Kredi Riski 
 

Kredi riski, borç sahibinin bir krediyi geri ödememesi veya başka şekilde kontrata bağlı bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden 
kaynaklanan sermaye kaybı veya finansal bedelin kaybı riski olarak tanımlanır. Kredilerin, kredi riskinin en büyük ve en belirgin 
kaynağını oluşturmalarına karşın, bu risk aynı zamanda bilanço içinde ve dışındaki faaliyetlerden de kaynaklanmaktadır. 
Bankadaki tüketici kredileri, zirai bankacılık ve KOBİ finansmanına yönelik ayrı politikalar dahil olmak üzere kredi süreci iyi 
tanımlanmış ve belgelendirilmiş kredi politikaları ve prosedürleri tarafından idare edilmektedir. Belirli risk/ kredi türleri, kendi 
ayrıntılı kredi kriterleri ile uyumla ve dokümantasyonla ilgili gerekliliklerini içeren ürün programları kapsamında yönetilmektedir. 
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Kredi risk iştahı Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir Risk İştahı Beyanı aracılığıyla tanımlanır. Bu belge aynı zamanda, 
risk derecelendirmelerine, sektörlere ve büyük risk tutarlarına dayanarak Bankanın defterlerine dahil etmeye hazır olduğu risk 
yoğunlaşmasını da kapsamaktadır. 
 

Bankanın kredi riski yönetiminin temel dayanakları şöyledir: 
 
- Üç-paraf sistemi ve ortak iş / risk onaylarına dayalı onay kuralları 
- Bağımsız bir denetim ve ticari Risk Gözden Geçirme (BRR) fonksiyonu 
 

Kredi Onay Yetkileri kendi nitelikleri ve deneyimlerine bağlı olarak bireylere delege edilir. Ödeme yetkisi, teminat ve güvenlik 
yönetimi, belgelendirme ve izleme RMG altında Kredi Yönetimi Bölümü tarafından idare edilir. Stres altındaki varlıklara yönelik 
ileriye etkin izleme sağlanmaktadır. Bu da Bankanın, kredi kalitesinin daha fazla bozulmasını önlemek için geçerli çözümler 
uygulayabilmesine olanak tanımaktadır. Odaklanmış bir düzeltici stratejinin uygulanmasını sağlamak ve stres altındaki varlıkları 
idare etmek üzere özel bir Yapılandırılmış Krediler fonksiyonu mevcuttur. 
 
Kredi risk yönetimi yazılımı kredi hazırlama sürecinin otomasyonunu sağlamak üzere Kurumsal ve Ticari nitelikli Müşteriler için 
kullanılmakta olup Banka bu uygulamayı diğer ticari segmentleri de kapsayacak şekilde genişletmeyi amaçlamaktadır. Yazılım, 
onay verilerinin onay verimini, yakalanmasını, saklanmasını ve geri alınmasını ve karar vermede yardımcı olacak değerli 
MIS'lerin oluşturulmasını geliştirmek için tasarlanmıştır. 
 

Kredi portföyü üzerindeki stres testi SBP'nin talimatlarına göre gerçekleştirilir. Banka, düzenleyici tarafından belirlenen zorunlu 
stres testlerine ek olarak kredi portföyüne karşı şoklara karşı sermayeyi test etmek için makroekonomik stres testleri, şok 
senaryoları ve ters stres testleri de dahil olmak üzere gelişmiş stres testleri geliştirmiştir. Banka, SBP’nin IFRS 9 ile ilgili etki 
değerlendirmesine ilişkin yayınladığı genelge doğrultusunda, böyle bir çalışmayı yapmak ve dahili şubelerde Beklenen Kredi 
Kayıpları (ECL) hakkında bir değerlendirme yapmak amacıyla bir danışman ile birlikte çalışmalar yürüttü. Banka, IFRS 9 ile ilgili 
gereklilikleri, yıl içinde belli sayıdaki yurt dışı şubede başarılı bir şekilde uygulamaya geçirdi. 
 
Banka, risk derecelendirme modellerinin gerçekleşen temerrüt oranlarını ve performanslarını incelemek için ilgili segmentlerdeki 
portföy için dahili risk derecelendirme modellerinin (yükümlü ve hizmet) kurum içi gelişimi ve geçiş ve geçiş matrisleri dahil 
olmak üzere kredi riski yönetim çerçevesini güçlendirmek için bir dizi girişimde bulunmuştur. Doğrulama / geriye dönük kontrol 
uygulaması sayesinde, her bir yükümlü risk derecesi için bir Temettü Olasılığı devreye sokuldu. 
 
İş Riski İncelemesi kredi portföyünün bağımsız bir incelemesini gerçekleştirir. Bu, portföy kalitesinin, risk varlıklarının satın 
alınmasına yönelik süreçlerin etkinliğinin, düzenleyici/politika uyumu ve varlıkların sınıflandırmasının ve risk derecelendirmesini 
uygunluğunun bağımsız bir değerlendirmesini sağlar 
 

45.1.1 Kredi riski - Genel açıklamalar 
 

Banka kredi risk maruziyetlerine yönelik olarak, uygulanabilir dış kredi derecelendirmelerine veya risk türüne ilişkin sabit risk 
ağırlıklarını düzenleyen Standartlaştırılmış Yaklaşım'ı takip etmektedir. 
 
Standartlaştırılmış Yaklaşım kapsamında, sermaye gereksinimi SBP tarafından gerektiği şekilde tanınmış Dış Kredi 
Değerlendirme Kuruluşları (ECAI'ler) tarafından diğer taraflara atanmış kredi derecelendirmesine bağlıdır. Banka her bir risk türü 
için özel ECAI'lar seçer. Bank Pakistan Credit Rating Agency (PACRA), Japan Credit Rating Company Limited - Vital 
Information Systems (JCR-VIS), Fitch, Moody's ve Standard & Poors (S&P) tarafından tayin edilmiş kredi 
derecelendirmelerinden istifade eder. Banka ayrıca İhracat Kredisi Kuruluşlarının (ECA'lar) derecelendirme skorlarından da 
faydalanır. 
 
Risk maruziyet türleri ve kullanılan ECAI'lar 
 
 FITCH Moody's S&P PACRA JCR-VIS ECA Skorları 

Anonim şirketler  

Bankalar 

Ülkeler 

Kamu sektörü teşebbüsleri 

SBP Derecelendirme Kademelerini 
Eşleştirme 

      

 
Tüm maruziyetler için, seçilen derecelendirmeler SBP tarafından verilen standart derecelendirme kademelerine çevrilmiştir. 
ECAI derecelendirmelerini SBP derecelendirme kademelerine çevirmekte kullanılan eşleştirme tabloları aşağıda verilmektedir: 



2018 YILLIK RAPOR

 
115

Konsolide Mali Tablolara İlave Notlar 

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren mali yıl 
 
Uzun Dönem Derecelendirme Kademeleri eşleştirmesi 

 
SBP Derecelendirme kademesi Fitch Moody’s S&P PACRA JCR-VIS ECA Skorları 

1 AAA Aaa AAA AAA AAA 0 

 AA+ Aa1 AA+ AA+ AA+ 1 
 AA Aa2 AA AA AA  

 AA- Aa3 AA- AA- AA-  

2 A+ A1 A+ A+ A+ 2 
 A A2 A A A  

 A- A3 A- A- A-  

3 BBB+ Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 3 
 BBB Baa2 BBB BBB BBB  

 BBB- Baa3 BBB- BBB- BBB-  

4 BB+ Ba1 BB+ BB+ BB+ 4 
 BB Ba2 BB BB BB  

 BB- Ba3 BB- BB- BB-  

5 B+ B1 B+ B+ B+ 5 
 B B2 B B B 6 
 B- B3 B- B- B-  

6 CCC+ ve altı Caa1 ve altı CCC+ ve altı CCC+ ve altı CCC+ ve altı 7 

Kısa Dönem Derecelendirme 
Kademeleri eşleştirmesi 

      

SBP Derecelendirme Kademesi Fitch Moody’s S&P PACRA JCR-VIS  

S1 F1 P-1 A-1+ A-1+ A-1+  

S1 F1 P-1 A-1 A-1 A-1  

S2 F2 P-2 A-2 A-2 A-2  

S3 F3 P-3 A-3 A-3 A-3  

S4 Diğerleri Diğerleri Diğerleri Diğerleri Diğerleri  

 
45.1.2 Kredi Riski: Kredi Riski Azaltımına yönelik Standartlaştırılmış Yaklaşımla ilgili Açıklamalar 
 

Banka, Banka Defteri'nde Kredi Riski Azaltımına yönelik Temel Yaklaşımı benimsemiştir. Bu yaklaşım kapsamında, nakit, 
mevduat rehni, devlet tahvilleri ve geçerli garantiler vs. geçerli teminat olarak kabul edilir. Bankada bu teminat türlerinin her 
birinin değerlemesi ve idaresiyle ilgili detaylı yönetmelikler mevcuttur. Bankanın yükümlü karşısındaki maruziyetinin uygun bir 
teminatla tamamen veya kısmen güvence altına alındığı durumlarda, güvenceyi verenin risk ağırlığı / kredi derecesi, 
yükümlünün risk ağırlığının yerini alır. 
 

İşlem Defterine hiçbir kredi riski azaltım faydası alınmaz. 
 

Her bir varlık sınıfı için, SBP tarafından belirlendiği şekilde veya SBP derecelendirme kademelerine ilişkin risk ağırlıkları Risk 
Ağırlıklandırılmış Varlıkların hesaplanmasına yönelik net tutara uygulanır. 
 

45.1.3 Ülke Riski 
 

Banka'da kapsamlı bir Ülke Riski Politikası mevcuttur. Uluslararası kredi derecelendirme kurumlarının belirledikleri 
derecelendirmelere dayanarak Sınır Ötesi Transferler Riski (CBTR) için limitler oluşturulmuştur. CBTR, ödünç verenin 
bulunduğu yetki alanı dışındaki ülkelerde yer alan karşı taraflara maruz kalınması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Transfer riski, 
aslında ödeme gücü ve isteği olan bir borçlunun yabancı sorumlulukları kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmesini 
kısıtlayan devlet veya düzenleyici kontrol uygulamaları nedeniyle bu yükümlülüğünü yerine getirememesinden 
kaynaklanmaktadır. Limitlerin kullanılması Genel Müdürlük tarafından kontrol edilmekte olup ülke riski tutarları belirli aralıklarla 
BRMC’ye rapor edilmektedir. 
 
Bankanın çeşitli sektörlerdeki belli başlı bilanço içi ve bilanço dışı kredi riski ayrıntıları aşağıdaki şekilde analiz edilmektedir: 
 
Risk maruziyet türleri ve kullanılan ECAI'lar 
 

 Verilen gayrisafi borç Takipteki alacaklar Tutulan karşılık 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Kamu / özel sektör kredi riski ('000 Rupi)

Kamu / Devlet 

Özel 

 
 
 



2018 YILLIK RAPOR

 
116

 

Konsolide Mali Tablolara İlave Notlar 

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren mali yıl 
 
 
45.1.5 Borçlanma senetlerine yatırım Gayrisafi yatırımlar Takipteki yatırımlar Tutulan karşılık 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Kimyasallar ve tıbbi ilaçlar ('000 Rupi) 
  
Kimyasallar ve tıbbi ilaçlar 

 

Tekstil 
Otomobil ve ulaştırma 
ekipman 

Finansal 
Sigorta 
Petrol ve gaz 
Güç ve Enerji 
Telekomünikasyon 
İnşaat 
Toptan ve perakende ticaret 
Metal ve türleri 
Diğerleri 
 
 

 
Kamu / özel sektör kredi riski Gayrisafi yatırımlar Takipteki yatırımlar Tutulan karşılık 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 ('000 Rupi) 

Kamu / Devlet 
Özel 

 
45.1.6 Avanslar Gayrisafi yatırımlar Takipteki yatırımlar Tutulan karşılık 

Endüstri sektörü kredi riski 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 ('000 Rupi) 

Kimyasallar ve tıbbi ilaçlar 
Tarım endüstrisi 
Tekstil 
Çimento 
Şeker 
Ayakkabılar ve deri giysiler 
Otomobil ve ulaştırma 
ekipman 
Finansal 
Otel ve turizm 
Sigorta 
Elektronik ve elektrikli cihazlar 
Petrol ve gaz 
Güç ve Enerji 
Eğitim ve sağlık 
Telekomünikasyon 
Basım ve yayım 
İnşaat 
Madencilik ve taş ocakçılığı 
Gıda, tütün ve meşrubatlar 
Toptan ve perakende ticaret 
Metal ve türleri 
Bireyler 
Çiftçilik, hayvancılık ve sütçülük 
Vakıf fonları ve kar amacı gütmeyen 
kuruluşlar 
Diğerleri 

 

Kamu / özel sektör kredi riski 
Kamu / Devlet 
Özel 

 
 



2018 YILLIK RAPOR

 
117

Konsolide Mali Tablolara İlave Notlar 

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren mali yıl 
 
 

45.1.7Muhtemel Zararlar ve Taahhütler 2018 2017 
('000 Rupi) 

 Endüstri sektörü kredi riski 
 

 (Yeniden İfade 
Edilmiş)

 Kimyasallar ve İlaçlar 
 Tarım endüstrisi 
 Tekstil 
 Çimento 
 Savunma 
 Şeker 
 Ayakkabılar ve deri giysiler 
 Otomobil ve ulaşım donanımları 
 Finansal 
 Otel ve turizm 
 Araştırma ve geliştirme 
 Sigorta 
 Elektronik ve elektrikli cihazlar 
 Petrol ve gaz 
 Güç ve Enerji 
 Eğitim ve sağlık 
 Telekomünikasyon 
 Basım ve yayım 
 İnşaat 
 Madencilik ve taş ocakçılığı 
 Gıda, tütün ve meşrubatlar 
 Toptan ve perakende ticaret 
 Metal ve türleri 
 Bireyler 
 Çiftçilik, hayvancılık ve sütçülük 
 Limanlar ve gemicilik 
 Vakıf fonları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar 
 Diğerleri 
  
 

Kamu / özel sektör kredi riski  
 

Kamu / Devlet 
 

Özel 
 

 

45.1.8Avansların konsantrasyonu 
 

332.063,740 Rupilik  (2017: 314.902,617 milyon Rupi) toplam tutar (fonlanmış ve fonlanmamamış maruziyet) bazında 
bankanın en büyük 10 maruziyeti aşağıdaki gibidir: 

 
 2018 2017 

('000 Rupi) 
 Finanse edilen 
 Fonlanmamış 
 Toplam Maruziyet 

 
Söz konusu bu 10 maruziyet için onaylanmış limitlerin tutarı 457.331,599 milyon Rupidir (2017: 431.957,033 milyon 
Rupi). 

 2018 2017 
 ('000 Rupi) 
            Zarar 
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45.1.9 Avanslar - Eyalet / Bölge bazında ödeme ve kullanım 
 
 
 2018 
   Kullanım     
Eyalet / Bölge 
 

Harcamalar 
 

Pencap Sindh KPK dahil 
FATA 

Belucistan İslamabad AJK, Gilgit-
Baltistan dahil 

 
Pencap 
Sindh 
KPK, FATA dahil 
Belucistan 
İslamabad 
AJK, Gilgit-Baltistan dahil 
Toplam 

 
 2017 
   Kullanım     
Eyalet / Bölge 
 

Harcamalar 
 

Pencap Sindh KPK dahil 
FATA 

Belucistan İslamabad AJK, Gilgit-
Baltistan dahil 

 
Pencap 
Sindh 
KPK, FATA dahil 
Belucistan 
İslamabad 
AJK, Gilgit-Baltistan dahil 
Toplam 

 
 
4.2 Piyasa Riski 
 
Piyasa riski bir finansal aracın rayiç değerinin piyasa fiyatlarındaki hareketler nedeniyle dalgalanması riskidir. Bu risk, faiz 
oranlarındaki, döviz kurlarındaki, ticari mal fiyatındaki ve hisse senedi fiyatlarındaki değişikliklerin yanı sıra bunların birbirleri 
arasındaki karşılıklı ilişkilerdeki değişikliklerden de kaynaklanır. Piyasa riskinin bu bileşenlerinin her biri genel bir piyasa 
riskinden ve portföyün mahiyet ve kompozisyonu tarafından belirlenen özel bir piyasa riskinden ibarettir. 
 
Banka, Hazine tarafından gerçekleştirilen ve banka defterine konulan yatırımlar/yapısal pozisyonlar aracılığıyla, kendi alım satım 
faaliyetleri ile piyasa riskine maruz kalır. 
  Piyasa riski ayrıca piyasa yapıcılığı, müşteri faaliyetinin kolaylaştırılması ve mülkiyet pozisyonlarında da doğabilir. Banka'nın 
Piyasa riski ALCO (Aktif Pasif Komitesi) gözetimi altındaki Risk Yönetimi şemsiyesi kapsamında yönetilir ve Hazine Ara Ofisi 
TMO tarafından desteklenir. 
 

Ticari ve bankacılık defterlerine ayrılan finansal pozisyon beyanı. 
 
 2018   2017  

Bankacılık defteri Ticari defter Toplam Bankacılık 
defteri 

Ticari defter Toplam 

----------------------------------------------------------(‘000 Rupi) --------------------------------------------------------

Nakit ve Hazine bankalarındaki bakiyeler 

Diğer bankalardaki nakit bakiyeler 
Finansal kurumlara verilen krediler 
Yatırımlar 
Avanslar 
Duran varlıklar 
Maddi olmayan varlıklar 
Ertelenmiş vergi varlıkları 
Diğer varlıklar 
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45.2.2 Döviz Kuru Riski 
 
Döviz kuru riski bir finansal aracın rayiç değerinin döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle dalgalanması riskidir. Banka, bu tür 
riskleri para birimi limitlerini belirleyerek ve izleyerek yönetir. Belirli bir para cinsindeki Banka varlıkları genel olarak yabancı para 
riskini minimize etmek için aynı para biriminden fonlanır. Bununla beraber Banka kendi işlemlerinden kaynaklanan çeşitli para 
birimlerinde bir net açık pozisyon devam ettirir. Kuru riski SBP tarafından önerilen genel limit dahilinde ALCO tarafından 
onaylanmış limitler aracılığıyla kontrol ve takip edilir. 

 
 
 2018 2017 
 Varlıklar Borçlar Bilanço dışı 

kalemler 
Net para birimi 

riski 
Varlıklar Borçlar Bilanço dışı 

kalemler 
Net para 

birimi riski 
ABD Doları 
Büyük Britanya Poundu 
BAE Dirhemi 
Japon Yeni 
Avro 
Diğer Para Birimleri 

 
 2018 2017 

 Bankacılık 
defteri

Ticari defter Bankacılık 
defteri 

Ticari defter

 ('000 Rupi) 
- Döviz kurundaki %1’lik değişikliğin aşağıdakiler üzerindeki etkisi:  
- Kar ve zarar hesabı 
- Diğer kapsamlı gelir 

 
45.2.3 Hisse Senedi Pozisyonu Riski 
 
Hisse senedi pozisyonu riski bir finansal aracın rayiç değerinin bireysel stokların fiyatlarındaki veya hisse indeksleri 
seviyelerindeki değişikliklerin bir sonucu olarak dalgalanması riskidir. Bankanın hisse senedi yatırımları Satışa Hazır Finansal 
Varlık (AFS) ve Ticari Amaçla Elde Bulundurulan (HFT) yatırımları olarak sınıflandırılmıştır. AFS portföyünün asıl amacı, 
sermaye kazançları ve temettü gelirlerinin orta vadede izlenmesini sürdürürken, Banka, HFT portföy yatırımları ile kısa vadeli 
sermaye kazançlarından yararlanmaktadır. Bu risk, Kurul tarafından onaylanmış Hisse Senedi Yatırım Politikası aracılığıyla 
Banka tarafından yönetilir. Politika çeşitli pozisyon limitlerini, portföy limitlerini ve hisse senetleri masası için zararı durdurma 
satışı limitlerini tanımlar. Banka ayrıca banka defterinde bankanın genel piyasa riski maruzatı limitinin bir parçası olan hisse 
senedi portföyüne stres testleri uygular. 
 

 2018 2017 

 Bankacılık 
defteri

Ticari defter Bankacılık 
defteri 

Ticari 
defter

 ('000 Rupi) 
- Döviz kurundaki %1’lik değişikliğin aşağıdakiler üzerindeki etkisi:  
- Kar ve zarar hesabı 
- Diğer kapsamlı gelir 

 
45.2.4 Faiz Oranı Riski 
 

Faiz riski bir finansal aracın rayiç değerinin gelir eğrisinin şeklindeki değişme dahil olmak üzere faiz oranlarındaki değişikliklerin 
bir sonucu olarak dalgalanması riskidir. 
  
 
Faiz oranı riski Banka'nın faaliyetinin doğasında vardır ve kontrata dayalı vadelerin uyuşmaması veya bilanço varlık ve 
yükümlülüklerinin düzensiz aralıklarla yeniden fiyatlandırmalarından ötürü doğabilir. Banka hem İşlem hem de Banka 
Defterlerinde faiz oranı riskine maruz kalır. Banka potansiyel kazançlar ve Banka'nın sermayesinin ekonomik değeri üzerindeki 
faiz oranı duyarlılığını ölçmek ve izlemek için süre boşluğu modellerini kullanır. Kısa dönemdeki kazançlardaki eşleşmemenin 
Genel potansiyel etkisi önemli değildir ve Kurul tarafından onaylı tolerans limitleri dahilinde idare edilmektedirler. 
 

 2018 2017 

 Bankacılık 
defteri

Ticari defter Bankacılık 
defteri 

Ticari defter

 ('000 Rupi) 
- Döviz kurundaki %1’lik değişikliğin aşağıdakiler üzerindeki etkisi:  
- Kar ve zarar hesabı 
- Diğer kapsamlı gelir 
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45.2.4.1 Faiz oranı hassasiyeti olan borç ve varlıklardaki uyumsuzluk 
 
Sözleşmeden kaynaklanan vadeleri bulunan varlıklar ve borçlar için faiz oranı hassasiyet aralığı, önceki yeniden fiyatlandırma planı veya vade tarihi baz alınarak raporlanmıştır. Böyle 
olmakla birlikte, yeniden fiyatlandırma planı olmayan varlık ve borçlar, ALCO komitesi tarafından onaylanmış bir nesnel ve sistematik davranış çalışması baz alınarak raporlanmıştır. 
 

 2018

 Piyasa 
getiri / faiz 

oranı 

Toplam 1 Aya 
kadar 

1 aydan 
uzun 3 
aydan 
kısa

3 aydan 
uzun 6 
aydan 
kısa

6 aydan 
uzun 1 
yıldan 
kısa 

1 yıldan 
uzun 2 
yıldan 
kısa

2 yıldan 
uzun 3 
yıldan 
kısa

3 yıldan 
uzun 5 
yıldan 
kısa

5 yıldan 
uzun 10 
yıldan 
kısa

10 yıldan 
fazla 

Getiri / faiz 
oranına maruz 

olmayanlar 

Bilanço içi varlıklar ('000 Rupi)
 

Mali varlıklar 
Nakit ve Hazine bankalarındaki bakiyeler 
Diğer bankalardaki nakit bakiyeler 
Finansal kurumlara verilen krediler 
Yatırımlar 
Avanslar 
Diğer varlıklar 
 
Mali borçlar 
Ödenecek senetler 
Borçlanmalar 
Mevduatlar ve diğer hesaplar 
İkincil Borç 
Diğer yükümlülükler 
 
Bilanço içi aralık 
Net finansal olmayan varlıklar 
Toplam net varlıklar 
Bilanço dışı mali araçlar 
Döviz alım satım sözleşmeleri satın alımlar 
Döviz alım satım sözleşmeleri satışlar 
Devlet Tahvilleri işlemleri vadeli satın alımlar 
Devlet Tahvilleri işlemleri vadeli satışlar 
Yabancı Para Birimi Seçenekleri satın alımları 
Yabancı Para Birimi Seçenekleri satışları 
Çapraz Kur Swap satın alımları 
Çapraz Kur Swap satın satışları 
Faiz oranı Swap satın alımları 
Faiz oranı Swap satışları 
 
Bilanço dışı aralık 
 
Toplam getiri / faiz oranı riski hassasiyet aralığı 
 
Birikimli getiri / faiz oranı riski hassasiyet aralığı 
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 2017

 Piyasa 
getiri / faiz 

oranı 

Toplam 1 Aya 
kadar 

1 aydan 
uzun 3 

aydan kısa 

3 aydan 
uzun 6 

aydan kısa

6 aydan 
uzun 1 

yıldan kısa 

1 yıldan 
uzun 2 

yıldan kısa

2 yıldan 
uzun 3 

yıldan kısa

3 yıldan 
uzun 5 

yıldan kısa

5 yıldan 
uzun 10 

yıldan kısa

10 yıldan 
fazla 

Getiri / faiz 
oranına maruz 

olmayanlar 
Bilanço içi varlıklar ('000 Rupi)
Mali varlıklar 
Nakit ve Hazine bankalarındaki bakiyeler 
Diğer bankalardaki nakit bakiyeler 
Finansal kurumlara verilen krediler 
Yatırımlar 
Avanslar 
Diğer varlıklar 
 
Mali borçlar 
Ödenecek senetler 
Borçlanmalar 
Mevduatlar ve diğer hesaplar 
İkincil Borç 
Diğer yükümlülükler 
 
Bilanço içi aralık 
Net finansal olmayan varlıklar 
Toplam net varlıklar 
Bilanço dışı mali araçlar 
Döviz alım satım sözleşmeleri satın alımlar 
Döviz alım satım sözleşmeleri satışlar 
Devlet Tahvilleri işlemleri vadeli satın alımlar 
Devlet Tahvilleri işlemleri vadeli satışlar 
Yabancı Para Birimi Seçenekleri satın alımları 
Yabancı Para Birimi Seçenekleri satışları 
Çapraz Kur Swap satın alımları 
Çapraz Kur Swap satın satışları 
Faiz oranı Swap satın alımları 
Faiz oranı Swap satışları 
 
 
Bilanço dışı aralık 
 
 
Toplam getiri / faiz oranı riski hassasiyet aralığı 
 
Birikimli getiri / faiz oranı riski hassasiyet aralığı 
 

 

 
 
45.3 Operasyonel Risk Yönetimi 
 

Operasyonel risk, dahili bir sürecin, kişi ve sistemin veya harici olayların yetersiz ve başarısız olmasından kaynaklanan zarar riskidir. 
 

Operasyonel Risk Yönetimi Departmanı (ORMD), Bankanın Küresel Uyum Grubu çatısı altında yer alır. Banka genelinde kapsamlı bir ORM Çerçevesi uygulanmaktadır. 
Zarar verileri yönetimi, risk ve kontrol değerlendirmesi ve Önemli Risk Göstergelerinin (KRI'ler) takibine olanak sağlayan operasyonel risk yönetimine yönelik İstatistikî Analiz Yazılımı - İstatistikî 
Analiz Yazılımı (SAS) etkin olarak kullanılmaktadır. 
Operasyonel Risk Koordinatörleri (ORC), Bankanın ilgili tüm bölümlerinden atanmıştır. ORC, ORMD ile koordinasyon halinde, ORM Çerçevesinin uygulanmasından sorumludur. SBP tarafından 
Bankaya daha gelişmiş yaklaşıma geçmek için izin verilmiştir. Başka bir deyişle, Basel II kapsamında bir sermaye taban oranı ile Alternatif Standartlaştırılmış Yaklaşım (ASA). ASA kapsamındaki 
operasyonel risk yükümlülüğünün 3 yıllığına Temel Gösterge Yaklaşımı (BIA) kapsamında hesaplanan operasyonel risk sermaye maliyetinin belirli bir yüzdesinin altına düşmemesi gerekmektedir. 
HBL bu önemli aşamaya ulaşan ilk Pakistan bankasıdır. 
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Bankanın ORM çerçevesi ve uygulamaları, ORM’ye ait tüm önemli yönleri kapsar (örn. insanlar, işlemler, sistem ve harici etkiler). 
Operasyonel riskin olasılığını ve şiddetini ölçmek için Risk Kontrolü Öz Değerlendirmesi (RCSA), KRI’ler ve Operasyonel Zarar 
Verileri Yönetimi gibi önemli ORM araçları kullanılır. Banka, en kötü vaka senaryolarının etkisini proaktif olarak değerlendirmek 
için sürekli olarak daha fazla stres testi ve senaryo analizi kullanmaktadır. Sonuçlarının zararlara, ihlal yönlere ve boşluklara 
karşılık olarak değerlemeye tabi tutulduğu detaylı RCSA uygulamaları Banka genelinde düzenli aralıklarla yürütülmektedir. 
Banka diğer taraftan, KRI’lerini tesis etmiştir ve bunları düzenli aralıklarla izlemektedir. Operasyonel risk raporları düzenli olarak 
üst yönetime sunulmaktadır. 
 
45.3.1 Faaliyet Devamlılığı 
 
Banka, faaliyetlerinin devamlılığını sağlayacak iyi tanımlanmış bir programı hayata geçirir. Söz konusu bu program, iyi 
tanımlanmış rol ve sorumlulukların eşlik ettiği ilke ve prosedürlerden oluşur. Bunlara, Kriz Yönetimi, Acil Durum Müdahale 
Programı ve Faaliyet Kurtarma ve BT Afet Kurtarma Planı eşlik eder. Bankanın kıdemli yöneticilerinin oluşturduğu Faaliyet 
Devamlılığı Yönlendirme Komitesi düzenli aralıklarla toplanır ve kriz durumlarında Banka’nın yönetim dayanıklılığını 
güçlendirmek amacıyla kilit girişimleri, test sonuçlarını ve ilgili eylem planlarını gözden geçirir. Düzenleyici kurallar ve ISO 22301 
gibi önde gelen Faaliyet Devamlılığı standartlarıyla uyumlu olan faaliyet devamlılığı programı, düzenli aralıklarla dahili, harici ve 
düzenleyici gözetim ve denetime tabidir. 
 
Düzenleyici kurallar ve uygulama anlamındaki en iyi örneklerle uyumlu olan faaliyet devamlılığı programı, düzenli aralıklarla 
dahili, harici ve düzenleyici gözetim ve denetime tabidir. 
 
45.3.2 BT ilintili kontroller 
 
BT kontrolleri, İşletme Teknolojisi Yönetimi ve Risk Yönetimi çerçevesindeki tüm SBP gerekliliklerinin yerine getirilmesi suretiyle 
yıl boyunca daha da güçlendirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında Kurul BT Komitesi kuruldu, belli BT Yönetimi, Proje Yönetimi 
ve IT Hizmeti Yönetimi gerekliliklerine uyumu sağlamak üzere standart şablonlar oluşturuldu ve BT prosedürleri Düzenleyici 
kurallar uyarınca gözden geçirildi. Bankanın AB operasyonlarının İngiltere’deki Genel Veri Koruma Yönetmeliğinde belirtilen 
standartlarla uyumlu hale gelmesi de sağlanmıştır. 
 
Rakam vermek gerekirse, dahili, harici ve düzenleyici denetimlerde belirlenen hususların gerekliliklerinin %85’i yerine 
getirilmiştir. Bu gereklilikler 2014-2018 yılları arasında ortaya çıkmıştı. Gerekliliklerin yerine getirilmesi sürecinin takibi ve 
izlenmesi amacıyla bir otomasyon aracı geliştirilmiştir. 
 
45.3.3 Bilgi Güvenliği Riski 
 
Bilgi güvenliği, iş faaliyetlerinin tüm boyutlarını etkileyen özelliğiyle, kritik önem taşıyan bir faaliyet fonksiyonu ve yönetimin 
gerekli bir bileşeni haline geldi. Banka “birinci sınıf bir hizmeti birinci sınıf yöntemlerle” sunarken müşterileri ve onlara ait bilgileri 
korumaya da kararlıdır. Siber suçlar, iş faaliyetlerini ve günlük yaşamlarını sürdürmek için mobil ve dijital teknolojileri giderek 
daha fazla kullanmaya başlayan Şirketler ve Tüketiciler için daha büyük bir tehdit haline gelmeye başladı. Bilgi/Siber Güvenlik, 
Müşterilerin bankacılık ihtiyaçlarında dijital çözümlere ağırlık veren Bankanın başlıca odak noktalarından biri olup Endüstri 
trendleri anlamında daha önemli hale geliyor. Banka siber güvenlik alanındaki zorluk ve tehditlere karşı koymak için etkili, 
önleyici ve algılayıcı bilgi güvenliği önlemleri kullanarak siber savunma mekanizmasını güçlendirmeye devam ediyor. Banka, 
Ödeme Kartı Sektöründe fiili güvenlik standardı haline gelen PCI DSS sertifikasını ve ayrıca uluslararası bilgi güvenliği 
alanındaki ISO27001 sertifikasını elde etti. 
 
Müşterilere yenilikçi dijital çözümler sunma olanağını sunan bu önlemler Banka müşterilerinin korunmasını, güven ve huzur 
içinde olmasını da sağlıyor. 
 
45.4 Likidite Riski Yönetimi 
 
Likidite riski Banka'nın, muaccel olduklarında veya varlıkların likide çevirmek için bir yetersizlikten ötürü makul bir maliyette 
varlıkların fonlanması veya uygun finansman elde etmeye yönelik nakit yükümlülüklerini karşılayamayabileceği riskidir. 
 
Banka'nın Aktif Pasif Komitesi genel stratejinin formüle edilmesinden ve varlık ve yükümlülük yönetiminin gözlenmesinden 
sorumludur.  Banka ALCO ve Kurul tarafından gereğince onaylanmış kapsamlı bir likidite riski yönetimi politikası takip eder. 
Politika çeşitli oranların, fonlama önceliklerinin ve normal ve kriz durumlarında (stres testi) Banka'nın likiditesinin 
değerlendirilmesinin sağlanmasını şart koşar. Banka, kriz zamanlarında likidite sorunlarını ele almak için bir “Acil Durum 
Fonlama Planına” da sahiptir. Bu plan, öngörülemeyen likidite krizlerini önceden boşaltmak için erken uyarı göstergelerini 
tanımlamaya yardımcı olmaktadır. Gelecekte stres senaryolarını belirlemek için tetikleyiciler kullanılır. 
 
Politikaya uyum sağlamak için, Banka ayrıca kontrata bağlı vade profillerinde yansımayabilecek, kendi çekirdek mevduatlarını 
elde tutma becerisini değerlendirmek için vadesiz mevduatlarına yönelik bir davranışsal çalışma yürütmektedir. Söz konusu 
değerlendirme bu gibi fonlama kaynaklarına olan güveni gerçekçi olarak tahmin etmeye yönelik likidite yönetimi sürecinin bir 
parçasını oluşturmaktadır. Yakın izleme ve çekirdek mevduatlara dair güvene yönelik sıkı politikanın bir sonucu olarak, Banka 
kendi defterlerinde oynak mevduatların konsantrasyonundan/ bu mevduatlara itimat etmekten kaçınabilmektedir. 
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Banka kontrata dayalı ve kontrata bağlı olmayan vadeleri bulunan varlık ve yükümlülüklere sahiptir. Kontrata bağlı olmayan vadelere sahip varlık ve yükümlülüklerin beklenen vadelerini 
değerlendirmek için ampirik ve istatistiksel çalışmalar yürütmektedir. Mevduatların davranışsal vadeleri, canlı yılların tarihsel verileri kullanılarak yapılan ampirik bir çalışma temelinde 
belirlenmektedir. Mevduatların yıpranma oranı tüm cari ve tasarruf Mevduatı hesaplarının aylık verileri tarihsel olarak gözlemlenerek belirlenmektedir. Buradaki minimum denge ve aylık değişim, 
mevduatların yapışkanlığını belirlemek için kullanılan iki parametredir. 
 
Kredilendirme Kredi portföyünün kısa vadede bir parçası olmasına rağmen, işletme sermayesi finansmanı için kullanımı periyodik olarak devredilmiştir. Dolayısıyla bu varlığın hem bilançoda hem de 
istikrarlı olan ve nispeten uçucu olmayan çekirdek olmayan bir kısımda sürekli bir çekirdek kısmı vardır. İstatistiksel analiz, vade profilindeki değişimin, zaman aşımına karşı ödenmemiş tutardaki 
döngüsel değişikliklere dayalı olarak zaman içindeki değişimini tespit etmek için kullanılır. 
 

45.4.1 Varlık ve Yükümlülüklerin Vadeleri - Grup varlık ve yükümlülüklerinin sözleşme bağlantılı vadesi bazında 
 
 2018 
 Toplam 1 güne kadar 1 günden 

uzun, 7 güne 
kadar 

7 günden 
uzun, 14 

güne kadar 

14 günden 
uzun 

1 aya kadar 

1 aydan uzun 
2 aydan kısa

2 Aydan 
uzun 3 yıla 

kadar 5 
yıldan fazla 

ay 

3 aydan uzun 
6 aydan kısa

6 aydan uzun 
9 aydan kısa

9 aydan uzun 
1 yıldan kısa

1 yıldan uzun 
2 yıldan kısa

2 yıldan uzun 
3 yıldan kısa

3 yıldan uzun 
5 yıldan kısa

 

5 yıldan uzun 

 ('000 Rupi) 
Varlıklar 

Nakit ve Hazine bankalarındaki 
bakiyeler 

 

Diğer bankalardaki nakit bakiyeler 
Finansal kurumlara verilen krediler 
Yatırımlar 
Avanslar 
Duran varlıklar 
Maddi olmayan varlıklar 
Ertelenmiş vergi varlıkları 
Diğer varlıklar 

 

Borçlar 
Ödenecek senetler 
Mali kurumlardan alınan borçlar 
Mevduatlar ve diğer hesaplar 
İkincil Borç 
Diğer yükümlülükler 

 

 
Net varlıklar 

 
 
Hisse sermayesi 
Yedekler 
Varlıkların yeniden değerleme fazlası - 
vergi düşüldükten sonra 
Tahsis edilmemiş kar 
Kontrol gücü olmayan paylar 
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 2017 
 Toplam 1 güne kadar 1 günden 

uzun, 7 güne 
kadar 

7 günden 
uzun, 14 

güne kadar 

14 günün 
üzerinde 

1 aya kadar 

1 aydan uzun 
2 aydan kısa

2 Aydan 
uzun 3 yıla 

kadar 5 
yıldan fazla 

ay 

3 aydan uzun 
6 aydan kısa

6 aydan uzun 
9 aydan kısa

9 aydan uzun 
1 yıldan kısa

1 yıldan uzun 
2 yıldan kısa

2 yıldan uzun 
3 yıldan kısa

3 yıldan uzun 
5 yıldan kısa

 

5 yıldan uzun 

 ('000 Rupi) 
 
Varlıklar 
 

Nakit ve Hazine bankalarındaki 
bakiyeler 

Diğer bankalardaki nakit bakiyeler 

Finansal kurumlara verilen krediler 

Yatırımlar 

Avanslar 
Duran varlıklar 

Maddi olmayan varlıklar 
Diğer varlıklar 
 

Borçlar 
Ödenecek senetler 

Mali kurumlardan alınan borçlar 

Mevduatlar ve diğer hesaplar 

İkincil Borç 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 
Diğer yükümlülükler 
 
Net varlıklar 
 

Hisse sermayesi 

Yedekler 

Varlıkların yeniden değerleme fazlası -
vergi düşüldükten sonra 

Tahsis edilmemiş kar 

Kontrol gücü olmayan paylar 
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Konsolide Mali Tablolara İlave Notlar 

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren mali yıl 
 

45.4.2 Varlık ve Yükümlülüklerin Vadeleri - Grup varlık ve yükümlülüklerinin sözleşme bağlantılı beklenen vade bazında 
 

Grubun kalan sözleşme bağlantılı vadeleri itibari ile belirtilmiş varlık ve yükümlülükleri raporlanmıştır. Diğer taraftan herhangi bir sözleşmeye bağlı vadeleri olmayan varlık ve yükümlülükler ALCO 
tarafından onaylı objektif ve sistematik bir davranışsal çalışmaya dayalı olarak hesaplanan beklenen vadelerine göre raporlanmıştır. 
  

 
 Toplam 1 Aya kadar 1 aydan uzun 3 

aydan kısa
3 aydan uzun 6 

aydan kısa
6 aydan uzun 1 

yıldan kısa
1 yıldan uzun 2 

yıldan kısa
2 yıldan uzun 3 

yıldan kısa
3 yıldan uzun 5 

yıldan kısa
5 yıldan uzun 10 

yıldan kısa
10 yıldan fazla 

 ('000 Rupi) 
Varlıklar  

Nakit ve Hazine bankalarındaki 
bakiyeler 

 

Diğer bankalardaki nakit bakiyeler 
Finansal kurumlara verilen 
krediler 
Yatırımlar 
Avanslar 
Duran varlıklar 
Maddi olmayan varlıklar 
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 
Diğer varlıklar 

 

Borçlar 
Ödenecek senetler 
Borçlanmalar 
Mevduatlar ve diğer hesaplar 
İkincil Borç 
Diğer yükümlülükler 
 
Net varlıklar 

 

Hisse sermayesi 
Yedekler 
Varlıkların yeniden değerleme 
fazlası - vergi düşüldükten sonra 
Tahsis edilmemiş kar 
Kontrol gücü olmayan paylar 
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Konsolide Mali Tablolara İlave Notlar 

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren mali yıl 
 
 Toplam 1 Aya kadar 1 aydan uzun 3 

aydan kısa
3 aydan uzun 6 

aydan kısa
6 aydan uzun 1 

yıldan kısa
1 yıldan uzun 2 

yıldan kısa
2 yıldan uzun 3 

yıldan kısa
3 yıldan uzun 5 

yıldan kısa
5 yıldan uzun 10 

yıldan kısa
10 yıldan fazla 

 ('000 Rupi) 
Varlıklar  

Nakit ve Hazine bankalarındaki 
bakiyeler 

 

Diğer bankalardaki nakit bakiyeler 
Finansal kurumlara verilen 
krediler 
Yatırımlar 
Avanslar 
Duran varlıklar 
Maddi olmayan varlıklar 
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 
Diğer varlıklar 

 

Borçlar 
Ödenecek senetler 
Borçlanmalar 
Mevduatlar ve diğer hesaplar 
İkincil Borç 
Diğer yükümlülükler 
 
Net varlıklar 

 

Hisse sermayesi 
Yedekler 
Varlıkların yeniden değerleme 
fazlası - vergi düşüldükten sonra 
Tahsis edilmemiş kar 
Kontrol gücü olmayan paylar 
 
 
45.5 Türev Riski 
 
Türev risklerinin alınmasına yönelik politika kuralları Yönetim Kurulu (BoD) tarafından Kurul Risk Yönetimi Komitesi (BRMC) tavsiyesi üzerine onaylanmıştır. 
 
Türev ürünlerin alım satım sorumluluğu Hazine'dedir. Piyasa ve kredi risk oranları ile ilgili limitlerin ölçülmesi ve izlenmesi ve bunların üst yönetime ve Yönetim Kuruluna bildirilmesi TMO tarafından 
gerçekleştirilir. TMO, türevlerin risk limitlerine yönelik onaylarla ilgili olarak koordinasyon sağlar. Hazine Operasyon ise türevlerle ilgili faaliyetleri Banka defterlerine kaydeder ve bunların SBP’ye rapor 
edilmesinden sorumludur. 
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Konsolide Mali Tablolara İlave Notlar 
31 Aralık 2018 Pazartesi tarihinde sona eren mali yıl 
 
Kredi Riski 
 
Kredi riski Banka'nın karlılığı üzerinde olumsuz bir etkiyle sonuçlanabilecek karşı tarafın taahhüdünü yerine getirmeme riskidir. 
Türev işlemlerle ilişkili kredi riski, uzlaşma riski ve uzlaşma öncesi risk olarak sınıflandırılır. TMO tarafından, ilgili Kredi Onay 
Otoritesince Kurulunca onaylanmak üzere bir uzlaşma öncesi risk limiti önerilir. Tüm karşı tarafların riski, TMO tarafından tahmin 
edilir ve izlenir. 
 
Piyasa Riski 
 
Banka, bir politika olarak tüm Opsiyon işlemlerini arka arkaya koruma amaçlı işleme (hedge) tabi tutar. Banka Çapraz Kur 
Swapları portföyünün içerdiği döviz kuru riskini, bu riski bankalar arası piyasada karşı işlem yaparak en aza indirmektedir. 
Banka ayrıca günlük olarak Faiz Oranı Türevleri ve Çapraz Kur Swaplarının faiz oran riskini TMO tarafından izlenen ve 
raporlanan PVBP limitleri aracılığıyla yönetir. 
 
Operasyonel Risk 
 
Türevlerin alım satımı, hesaplaşması ve risk yönetimi süreçlerinde yer alan personel özenle eğitilirler. Türev işlemlerin 
sorunsuzca gerçekleştirilmesi için uygun sistem ve kontroller mevcuttur. Her işlem, operasyonel riski daha da azaltmak için söz 
konusu işlemin ayrıntılı muhasebe ve operasyonel yönlerini içeren bir ürün programı veya işlem notuna uygun olarak ele 
alınmaktadır. Ayrıca, TMO ve Global Uyum Grubuna politika ve prosedürlerden herhangi bir sapmayı izleme sorumluluğu 
verilmiştir. Bankanın İç Denetimi de bu işlevi incelemekte olup söz konusu inceleme, sistemlerin, işlem süreçlerinin, muhasebe 
uygulamalarının ve son kullanıcı görev ve sorumluluklarının düzenli olarak gözden geçirilmesini içermektedir. 
 
Likidite Riski 
 
Türev işlemler genellikle mahiyet itibariyle fonlanmasızdır, belirli bir fonlama likidite riski taşımazlar. Likidite riski sadece Banka 
bir işlem sonucunda ödeme yaparsa ortaya çıkabilir. Banka riskini, portföyü vade, varsayım ve hassasiyete dayanan limitlerle 
sınırlandırarak azaltmakta olup aynı zamanda uygun olan durumlarda bankalar arası piyasada bilanço içi ve dışı pozisyonlar 
alarak sınırlandırabilmektedir. 
 
Banka, uçtan uca bir değerleme çözümü sağlayan, rutin işlem sürecini destekleyen ve maruz kalınan çeşitli risklerin ölçülmesi 
için analitik araçlar sunan, stres testleri ve duyarlılık analizleri yürüten bir türevler sistemi kullanmaktadır. TMO düzenli aralıklarla 
üst yönetim için çeşitli raporlar üretmektedir. Bu raporlar ödenmemiş pozisyonları, karlılığı, maruz kalınan riskleri ve limitlere 
uyum durumunu içeren ayrıntıları sunarlar. 
 
46 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA DÜZELTME GEREKTİRMEYEN OLAY 
 
46.1 Yönetim Kurulu 20 Şubat 2019 tarihindeki toplantısında, 2018 yılı için hisse başına 1,25 Rupi nihai nakit temettü dağıtmayı 
önermiştir. Sene içinde daha önce hisse başına ödenen 3 Rupilik toplam temettü ile birlikte yıllık toplam temettü ödemesi hisse 
başına 4,25 Rupiyi bulmuştur (2017: Hisse başına 8 Rupi). Söz konusu bu tahsisatın Yıllık Genel Kurul Toplantısında 
hissedarlar tarafından onaylanması bekleniyor. 31 Aralık 2018 Pazartesi tarihinde sona eren yıla yönelik konsolide mali tablolar, 
31 Aralık 2019 Salı'de sona eren yılın konsolide mali tablolarında muhasebeleştirilecek bu tahsisatların etkisini içermeyecektir. 
 
46.2 Pakistan Ulusal Meclisi huzuruna 23 Ocak 2019'da getirilen 2019 tarihli İlave Mali (İkinci Değişiklik) Tasarı, önceki 2018 
tarihli Mali Yasada belirtilen Süper Vergi oranlarını değiştirdi ve 2017 yılından 2020'ye kadar tüm muhasebe yılları için sabit bir 
% 4'lük süper vergi oranı öngördü. Tasarı tarafından önerilen değişiklikler müzakere ediliyor ve henüz yürürlüğe girmedi. 
 
Eğer Tasarı önerildiği şekilde yürürlüğe girerse, 2017 muhasebe yılı için Süper Vergi oranındaki revizyonun olası finansal etkisi 
1.933 milyon Rupi olacaktır. 
 
47. YAYINLAMAYA YÖNELİK ONAY TARİHİ 
 
Bu konsolide mali tablolar yayınlanmak üzere 20 Şubat 2019 Çarşamba tarihinde düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında 
onaylanmıştır. 
 
48 GENEL 
 
48.1 Bu konsolide mali tablolar SBP'nin 25 Ocak 2018 tarihli ve 2 Sayılı BPRD Genelgesi ve bunlarla ilgili açıklamalar / 
değişikleri ile yayımlanmış Bankaların mali tablolarına yönelik revize edilmiş format ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. 
 
48.2 Mukayeseli veriler karşılaştırma amaçlı olarak yeniden düzenlenmiş ve tasnif edilmiştir. Önemli yeniden sınıflandırmalar bu 
konsolide mali tabloların 4.1.3 sayılı notunda belirtilmiştir. 
 
 
Muhammad Aurangzeb 
Başkan ve CEO 

Rayomond Kotwal 
Mali İşler Başkanı 

Dr. Najeeb Samie
Yönetim Kurulu Üyesi

Agha Sher Shah
Yönetim Kurulu Üyesi 

Moez Ahamed Jamal
Yönetim Kurulu Üyesi
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HBL Yurtiçi Ağı 
31 Aralık 2018 Pazartesi itibariyle 
 
 
- Geleneksel Perakende Şubeler 

Bölge Adı Şube Sayısı 
Bahawalpur 62 
Faisalabad 99 
Gujranwala 72 
Gujrat 76 
Haydarabad 60 
Islamabad 144 
Jhelum 78 
Karaçi 169 
Lahor 115 
Mardan 95 
Mirpur A.K. 59 
Multan 110 
Muzaffarabad 40 
Peşaver - D.I.Khan 105 
Quetta 45 
Sahiwal 82 
Sargodha 77 
Sialkot 81 
Sukkur 51 

- İslami Bankacılık 47 

Ticari 19 
- Kurumsal (KEPZ dahil)   12  
 1.698 

 
Bağlı Ortaklıklar 

 

Habib Bank Financial Services (Private) Limited HBL Currency 
Exchange (Private) Limited 
HBL Asset Management Limited 
The First MicroFinanceBank (FMFB) Limited 

 

FMFB Şube Ağı Şube Sayısı 

Sindh 40 

Pencap 74 
Belucistan 4 
Khyber Pakhtunkhwa 15 
Başkent Bölgesi 1 
Gilgit Baltistan 19 
Azad Kashmir   2  
 155 

 
İştirakler 

 

Jubilee General Insurance Company Limited  
Jubilee Life Insurance Company Limited 
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Hissedarlık Yapısı 
31 Aralık 2018 Pazartesi itibariyle 
 

Hissedarların sayısı 
Hisse Adedi Sahip Olduğu 

Hisselerin Toplamı Arası 
22.592 1 100 625.349
65.096 101 500 14.207.698
2.614 501 1000 1.971.801
2.532 1001 5000 5.385.156
394 5001 10000 2.961.642
192 10001 15000 2.452.270
114 15001 20000 2.064.145
63 20001 25000 1.453.632
43 25001 30000 1.197.445
51 30001 35000 1.667.441
31 35001 40000 1.177.347
29 40001 45000 1.224.392
28 45001 50000 1.354.922
23 50001 55000 1.215.901
21 55001 60000 1.225.882
18 60001 65000 1.132.965
11 65001 70000 741.000
17 70001 75000 1.226.376
22 75001 80000 1.721.440
11 80001 85000 900.551
6 85001 90000 526.139
9 90001 95000 835.542

20 95001 100000 1.976.053
14 100001 105000 1.447.402
8 105001 110000 863.013
6 110001 115000 679.121
7 115001 120000 817.957
6 120001 125000 738.250
5 125001 130000 647.675
8 130001 135000 1.054.100
5 135001 140000 685.620
4 140001 145000 575.600
5 145001 150000 738.800
3 150001 155000 457.540
6 155001 160000 949.100
1 160001 165000 164.100
7 165001 170000 1.172.777
7 170001 175000 1.201.157
2 175001 180000 359.344
6 180001 185000 1.097.935
1 185001 190000 189.500
4 190001 195000 778.100
9 195001 200000 1.784.930
1 200001 205000 201.000
2 205001 210000 417.300
1 210001 215000 213.200
1 215001 220000 216.130
1 220001 225000 222.300
3 225001 230000 679.600
2 230001 235000 466.900
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Hissedarların sayısı Hisse Adedi Sahip Olduğu 

Hisselerin Toplamı Arası 
1 235001 240000 235.200 
3 240001 245000 730.406 
4 245001 250000 989.772 
3 250001 255000 754.428 
1 260001 265000 262.160 
3 265001 270000 802.319 
3 270001 275000 821.780 
1 275001 280000 277.200 
1 280001 285000 283.200 
1 285001 290000 289.768 
2 290001 295000 586.000 
1 295001 300000 298.300 
2 300001 305000 606.300 
2 305001 310000 618.518 
1 310001 315000 313.500 
1 315001 320000 317.700 
4 320001 325000 1.285.800 
2 325001 330000 653.400 
5 330001 335000 1.654.550 
1 340001 345000 340.500 
2 345001 350000 693.921 
1 355001 360000 358.900 
1 360001 365000 363.200 
1 365001 370000 368.500 
1 370001 375000 370.200 
1 375001 380000 378.800 
5 380001 385000 1.913.570 
1 385001 390000 386.425 
2 390001 395000 785.400 
1 395001 400000 400.000 
1 400001 405000 404.619 
2 405001 410000 817.700 
3 410001 415000 1.233.500 
1 420001 425000 422.000 
1 425001 430000 427.795 
2 430001 435000 865.371 
1 440001 445000 441.900 
3 445001 450000 1.345.100 
2 450001 455000 902.899 
1 460001 465000 463.628 
3 465001 470000 1.403.000 
1 470001 475000 471.200 
2 480001 485000 963.667 
4 495001 500000 1.991.400 
1 500001 505000 500.900 
2 505001 510000 1.014.200 
1 510001 515000 510.815 
1 515001 520000 517.000 
1 520001 525000 523.500 
2 530001 535000 1.061.335 
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Hissedarların sayısı Hisse Adedi Sahip Olduğu 

Hisselerin Toplamı Arası 
1 535001 540000 535.200 
2 540001 545000 1.085.800 
1 545001 550000 545.700 
1 550001 555000 555.000 
1 560001 565000 564.778 
1 565001 570000 569.893 
2 575001 580000 1.155.900 
1 590001 595000 594.900 
2 595001 600000 1.200.000 
1 605001 610000 606.600 
2 610001 615000 1.224.017 
1 615001 620000 617.100 
1 650001 655000 655.000 
1 660001 665000 661.500 
2 685001 690000 1.378.800 
3 695001 700000 2.098.900 
1 705001 710000 706.800 
1 720001 725000 724.427 
1 725001 730000 728.700 
1 755001 760000 757.700 
1 775001 780000 780.000 
1 780001 785000 782.600 
1 785001 790000 786.300 
2 795001 800000 1.597.600 
2 810001 815000 1.623.549 
2 845001 850000 1.699.200 
1 855001 860000 859.000 
2 865001 870000 1.736.303 
2 880001 885000 1.768.708 
1 885001 890000 885.800 
2 890001 895000 1.783.678 
1 895001 900000 900.000 
1 905001 910000 908.300 
1 910001 915000 911.900 
1 935001 940000 936.656 
1 965001 970000 967.100 
2 995001 1000000 1.995.200 
1 1005001 1010000 1.009.300 
1 1020001 1025000 1.021.733 
1 1030001 1035000 1.030.800 
1 1065001 1070000 1.067.000 
1 1100001 1105000 1.100.400 
2 1120001 1125000 2.244.204 
1 1140001 1145000 1.142.900 
1 1145001 1150000 1.145.260 
1 1170001 1175000 1.172.373 
1 1175001 1180000 1.180.000 
1 1185001 1190000 1.185.496 
1 1190001 1195000 1.191.606 
1 1220001 1225000 1.221.500 
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Hissedarların sayısı Hisse Adedi Sahip Olduğu 
Hisselerin Toplamı Arası 

1 1250001 1255000 1.255.000 
1 1260001 1265000 1.260.980 
1 1295001 1300000 1.295.693 
1 1315001 1320000 1.315.500 
1 1320001 1325000 1.320.240 
1 1350001 1355000 1.350.926 
1 1355001 1360000 1.355.500 
1 1370001 1375000 1.370.330 
1 1415001 1420000 1.417.200 
1 1440001 1445000 1.442.619 
2 1455001 1460000 2.918.100 
3 1465001 1470000 4.400.224 
1 1475001 1480000 1.478.200 
1 1515001 1520000 1.519.900 
1 1525001 1530000 1.526.595 
2 1535001 1540000 3.074.970 
1 1580001 1585000 1.583.700 
1 1620001 1625000 1.624.700 
1 1655001 1660000 1.655.700 
1 1675001 1680000 1.679.300 
1 1795001 1800000 1.797.000 
1 1810001 1815000 1.813.000 
1 1815001 1820000 1.817.400 
1 1830001 1835000 1.831.878 
1 1845001 1850000 1.847.400 
1 1855001 1860000 1.859.300 
1 1885001 1890000 1.888.788 
1 1895001 1900000 1.895.100 
1 1955001 1960000 1.959.733 
1 1970001 1975000 1.972.300 
1 1995001 2000000 2.000.000 
1 2000001 2005000 2.002.766 
1 2035001 2040000 2.037.400 
1 2045001 2050000 2.050.000 
1 2060001 2065000 2.063.500 
1 2075001 2080000 2.078.648 
2 2170001 2175000 4.343.835 
1 2220001 2225000 2.220.210 
2 2295001 2300000 4.600.000 
1 2505001 2510000 2.506.500 
1 2560001 2565000 2.563.650 
1 2660001 2665000 2.664.740 
1 2665001 2670000 2.666.500 
1 2680001 2685000 2.680.300 
1 2785001 2790000 2.788.200 
1 2810001 2815000 2.813.300 
1 2845001 2850000 2.849.600 
1 2960001 2965000 2.963.600 
1 3080001 3085000 3.084.424 
1 3120001 3125000 3.121.445 
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Hissedarların sayısı Hisse Adedi Sahip Olduğu 
Hisselerin Toplamı Arası 

1 3175001 3180000 3.178.139 
1 3205001 3210000 3.208.021 
1 3320001 3325000 3.321.565 
1 3360001 3365000 3.362.000 
1 3440001 3445000 3.442.700 
1 3455001 3460000 3.458.200 
1 3505001 3510000 3.505.005 
1 3605001 3610000 3.609.400 
1 3790001 3795000 3.792.799 
1 3795001 3800000 3.797.500 
1 3930001 3935000 3.930.478 
1 3955001 3960000 3.956.400 
1 4265001 4270000 4.270.000 
1 4505001 4510000 4.509.300 
1 4720001 4725000 4.724.633 
1 4815001 4820000 4.818.900 
1 4995001 5000000 5.000.000 
1 5040001 5045000 5.040.694 
1 5210001 5215000 5.214.700 
1 5360001 5365000 5.362.300 
1 5470001 5475000 5.474.321 
1 5695001 5700000 5.700.000 
1 5760001 5765000 5.761.200 
1 5785001 5790000 5.788.700 
1 6175001 6180000 6.176.755 
1 6340001 6345000 6.343.100 
1 6620001 6625000 6.622.992 
1 6915001 6920000 6.918.071 
1 10445001 10450000 10.448.900 
1 11765001 11770000 11.768.600 
1 12095001 12100000 12.098.562 
1 13020001 13025000 13.025.000 
1 14270001 14275000 14.272.900 
1 14980001 14985000 14.983.300 
1 15010001 15015000 15.010.900 
1 15700001 15705000 15.702.982 
1 23710001 23715000 23.714.780 
1 29620001 29625000 29.623.714 
1 29995001 30000000 30.000.000 
1 30225001 30230000 30.228.700 
1 30535001 30540000 30.537.658 
1 73340001 73345000 73.342.000 
1 748090001 748095000 748.094.778 

94.319   1.466.852.508 
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Yönetici İşlemleri 
2018 Yılında İşlem (Alış/Satış) Gören Hisseler 
 
HBL - Direktörleri 
 

S.No. Hissedarın Adı Satın alma Satış
1 Dr. Najeeb Samie – 2.500
2 Sn. Salim Raza 600 –
3 Bn. Sadia Khan 100 –

 
 
HBL – Yöneticileri 
 

SS No Hissedarın Adı Satın alma Satış

1 Sn. Syed Danish Ur Rehman 10.000 10.000

2 Sn. Syed Farhat Abbas 5.900 5.900

3 Bn. Neelofar Hameed 3.000 –

4 Sn. Salman Khurshid 3.000 –

5 Sn. Nasir Ali 2.000 –

6 Sn. Naseem Ahmed Abbasi 1.100 200

7 Sn. Muhammad Khalid – 129

 
Pakistan Borsası (PSX) Kurallar Kitabının 5.6.1 (a) ve 5.6.1 (d) maddeleri çerçevesinde, “yönetici” ifadesi CEO, Operasyon Direktörü (COO), 
Finans Direktörü (CFO), Dahili Denetim Direktörü ve Şirket Sekreteri ile yıllık asli maaşları en az 1,5 milyon Rupi olan Banka çalışanlarını ifade 
eder. 
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Hissedar Kategorileri 
31 Aralık 2018 itibariyle 
 
Ayrıntılar 
 

Hissedarlar 
 

Sahip Olunan 
Hisse 

 

Yüzde 
 

Yüzde beş veya daha fazla oy hakkına sahip hissedarlar  
Aga Khan Ekonomik Kalkınma Fonu 

1 748.094.778 % 51,00 

CDC Group PLC 1 73.342.000 %4,99 
Ortak Şirketler, Girişimler ve İlgili Taraflar    
HBL Çalışan Destek Fonu 1 15.702.982 %1,07 
Jubilee Life Insurance Company Limited 1 13.025.000 %0,89 
HBL Çalışan Emeklilik Fonu 1 5.474.321 %0,37 
Jubilee General Insurance Company Limited 1 4.270.000 %0,29 
HBL Çalışan İkramiye Fonu 1 3.178.139 %0,22 
PICIC Gelişme Fonu 1 1.859.300 %0,13 
HBL Stok Fonu 1 1.442.619 %0,10 
Aga Khan Üniversitesi Vakfı 1 1.185.496 %0,08 
PICIC Yatırım Fonu 1 967.100 %0,07 
Aga Khan Üniversitesi Çalışan Destek Fonu 1 689.900 %0,05 
Aga Khan Üniversitesi Çalışan İkramiye Fonu 1 283.200 %0,02 
HBL Hisse Senedi Fonu (eksi adı PICIC Stok Fonu) 1 101.400 %0,01 
HBL Çoklu Varlık Fonu 
 

1 73.971 %0,01 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve onların Eşleri ve Küçük Çocukları    
Dr. Najeeb Samie 1 16.000 % 0,00 
Sn. Agha Sher Shah 1 1.000 % 0,00 
Sn. Salim Raza 1 600 % 0,00 
Bn. Sadia Khan 
 

1 100 % 0,00 

Yöneticiler 
 

99 270.392 %0,02 

Kamu Sektörü Şirketleri ve Kuruluşları 
 

8 42.670.465 % 2,91 

Bankalar, Kalkınma Finansmanı Kuruluşları, Bankacılık Dışı Finansman Şirketleri    
Sigorta Şirketleri, Takaful, Modaraba ve Emeklilik Fonları 
 

51 50.732.820 %3,46 

Yatırım Fonları    
ABL Stok Fonu 1 2.666.500 %0,18 
AKD Endeks Takip Fonu 1 170.583 %0,01 
AKD Fırsat Fonu 1 545.700 % 0,04 
Alfalah Sermaye Koruma Fonu II 1 56.500 % 0,00 
Alfalah GHP Alpha Fonu 1 506.200 %0,03 
Alfalah GHP Gelir Fonu 1 31.400 % 0,00 
Alfalah GHP Gelir Artırma Fonu 1 1.200 % 0,00 
Alfalah GHP Emeklilik Fonu - Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1 14.620 % 0,00 
Alfalah GHP Müstakil Fonu 1 5.600 % 0,00 
Alfalah GHP Stok Fonu 1 786.300 %0,05 
Alfalah GHP Değer Fonu 1 325.800 %0,02 
Allied Sermaye Koruma Fonu 1 14.000 % 0,00 
Allied Finergy Fonu 1 147.000 %0,01 
Askari Varlık Tahsis Fonu 1 5.000 % 0,00 
Askari Hisse Senedi Fonu 1 32.000 % 0,00 
Atlas Emeklilik Fonu - Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1 150.000 %0,01 
Atlas Borsa Fonu 1 2.050.000 %0,14 
Faysal Varlık Tahsis Fonu 1 40.000 % 0,00 
Faysal MTS Fonu 1 183.400 %0,01 
Faysal Tasarrufu Artırma Fonu 1 9.400 % 0,00 
Faysal Stok Fonu (eski adı Faysal Dengeli Büyüme Fonu) 1 55.000 % 0,00 
First Capital Yatırım Fonu 1 42.000 % 0,00 
First Dawood Yatırım Fonu 1 31.800 % 0,00 
First Habib Varlık Tahsis Fonu 1 13.000 % 0,00 
First Habib Gelir Fonu 1 96.400 %0,01 
First Habib Stok Fonu 1 57.000 % 0,00 
JS Gelir Fonu 1 11.000 % 0,00 
JS Gelir Fonu 1 242.000 %0,02 
JS Large Cap Fonu 1 137.000 %0,01 
JS Değer Fonu 1 3.200 % 0,00 
Lakson Hisse Senedi Fonu 1 1.350.926 %0,09 
Lakson Taktik Fonu 1 262.160 %0,02 
MCB Pakistan Borsa Fonu 1 1.679.300 %0,11 
NAFA Varlık Tahsis Fonu 1 482.867 %0,03 
NAFA Finansal Sektör Fonu 1 890.700 %0,06 
NAFA Gelir Fonu 1 144.000 %0,01 
NAFA Çoklu Varlık Fonu 1 274.880 %0,02 
NAFA Tasarruf Artırma Fonu 1 94.200 %0,01 
NAFA Stok Fonu 1 4.724.633 % 0,32 
Ulusal Yatırım Vakfı - Hisse Senedi Piyasası Fırsat Fonu 1 2.078.648 %0,14 
Ulusal Yatırım Ortaklığı Emeklilik Fonu - Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1 34.500 % 0,00 
Ulusal Yatırım Birimi Ortaklığı 1 1.959.733 %0,13 
Pak Oman Avantaj Varlık Tahsis Fonu 1 6.000 % 0,00 
UBL Varlık Tahsis Fonu 1 469.000 %0,03 
UBL Özel Hisse Senedi Fonu 1 117.701 %0,01 
UBL Finansal Sektör Fonu 1 611.800 % 0,04 
UBL Gelir Fırsat Fonu (UIOF) (Eski adı: UBL Finansal Sektör Bono Fonu) 1 1.600 % 0,00 
UBL Stok Avantaj Fonu 1 3.792.799 %0,26 
Pakistan Unit Ortaklığı 
 

1 15.000 % 0,00 

Pakistan Özelleştirme Komisyonu 1 4.002 % 0,00 
Yabancı Şirketler 325 308.825.761 %21,05 
Kamu    
a. Yerel 93.438 74.249.328 %5,06 
b. Yabancı 16 112.318 %0,01 
Diğerleri 313 92.859.466 %6,33 
Toplam 94.319 1.466.852.508 %100,00 



2018 YILLIK RAPOR

 
136

 

Yıllık Genel Kurul Toplantısı İlanı 
 
Habib Bank Limited'in 77. Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıda yer alan işleri gerçekleştirmek üzere 27 Mart 
2019 Çarşamba günü saat 10:00'da Serena Hotel İslamabad'da düzenleneceği işbu vesile ile ilan olunur: 
 
Olağan İşler: 
 
1. 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren mali yıla ait Denetim Görmüş Hesapların (konsolide ve konsolide 

edilmemiş) bu hesaplara ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Raporları ile birlikte alınması, 
değerlendirilmesi ve kabul edilmesi. 

 
2. Denetçilerin bir sonraki Yıllık Genel Kurul Toplantısının bitiminde sona erecek bir dönem için 25,954 milyon 

Rupi'lik bir ücretle atanması. İlave olarak her türlü Federal ve Vilayet vergileri ve peşin yapılan ödemeler fiili 
değerlerinden ödenecektir. Görev süresi sona eren Denetçiler, 

  A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, uygun şartlara sahip olarak, kendilerinin yeniden 
görevlendirilmeleri için başvuruda bulunmuşlardır. 

 
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin önerdiği şekilde, halihazırda ödenmiş %30 Ara Dönem Nakit temettüsüne (yani 

hisse başına 3 Rupi) ilave olarak 19 Mart 2019 Salı çalışma saati bitiminde Hissedar olanlara hisse başına 
1,25 Rupi yani %12,5 Nihai Nakit Temettü ödenmesinin onaylanması. 

 
Başka İşler: 
 
Başkanlık makamının izniyle başka işlerin değerlendirilmesi. 
 
 
 
 
06 Mart 2019 Çarşamba 
Karaçi 

Kurul Emriyle 
 
Neelofar Hameed 
Şirket Sekreteri 

 
Notlar: 
 
1. 27 Nisan 2018 tarihli Yıllık Genel Kurul Toplantısı tutanaklarının kopyaları 2017 Şirketler Kanununun 151. Bölümü 

kapsamında gerekli olduğu üzere Üyelerin incelemesine sunulmuştur. 
 
2. 2017 Şirketler Düzenlemeleri'nin 4 ve 6. Düzenlemeleri kapsamında gerekli kılınan bir güncelleme (Ortak Şirketler ve 

Ortaklık Taahhütlerine Yatırım) Yıllık Rapor 2018'nin bir parçası olarak kapsama dahil edilmiştir. 
 
3. Yıllık Genel Kurul amaçlarına yönelik olarak Üyeler Sicili ve Hisse Devri Defterleri 20 Mart 2019’dan 27 Mart 2019’a kadar 

(her iki gün de dahil olmak üzere) kapalı tutulacaktır. 
 
4. Yalnızca 19 Mart 2019 tarihi itibariyle isimleri Üyeler Sicili'nde bulunan kişiler Yıllık Genel Kurulu Toplantısına katılma ve oy 

kullanma hakkına sahiptirler. 
 
5. Yıllık Genel Kurul Toplantısına katılmaya ve oy kullanmaya hak sahibi olan bir Üye bir diğer Üyeyi, bir tüzel kuruluşun Üye 

olmayan fakat gerektiği şekilde tüzel kuruluş tarafından yetkiyle donatılmış bir şahsı vekili olarak atayabilmesi şartıyla, 
kendi vekili olarak toplantıya katılma ve oy kullanması için görevlendirebilir. Vekaletnamelerin Genel Kurul Toplantısının 
düzenlenme saatinden en az 48 saat önce Banka'nın Kanuni Merkezi'nde alınmış olması gerekmektedir. 

 
6. Üyelerin varsa, kayıtlı adreslerinde değişiklikleri derhal M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House 

99-B, Block ‘B', Sindhi Muslim Cooperative Housing Society (S.M.C.H.S), Main Shahrah-e-Faisal, Karaçi - 74400 
adresindeki Hisse Sicil Memurluğumuza bildirmeleri rica olunur. 

 
7. CDC Hesap Sahipleri'nin ayrıca Pakistan Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu tarafından 26 Ocak 2000 tarihinde 

yayınlanmış 1 sayılı Genelge'de belirtilmiş yönergeleri takip etmeleri gerekecektir. 
 
8. 2001 Gelir Vergisi Kararnamesi'nin 150. Bölümü ve 2016 ve 2017 Finans Kanunu uyarınca ‘Mükellef' veya ‘Mükellef 

Olmayan' hissedarlardan sırasıyla %15 ve %20 oranında temettü geliri stopaj vergisi kesilecektir. Federal Gelirler Kurulu'na 
(FBR) göre, ortak hesaplardaki stopaj vergisine münferit olarak ana hissedarın ‘Mükellef/Mükellef Olmama' durumunun 
yanı sıra ortak hissedarların hissedarlık oranlarının durumu baz alınarak karar verilecektir. Ortak hissedarlarla birlikte hisse 
sahibi olan Üyelerin ana hissedarın ve ortak sahiplerin sahip oldukları hisseler bakımından hissedarlık oranlarını Central 
Depository Company of Pakistan Limited bünyesindeki Hisse Sicil Memurluğumuza bildirmeleri rica olunur. Gerekli 
bilgilerin Sicil Memurluğumuza temin edilmemesi durumunda hisselere ana hissedar ve ortak sahipler tarafından eşit 
oranlarda malik olunduğu varsayılacaktır. 
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A. Yıllık Genel Kurul Toplantısına Katılıma Yönelik Gereklilikler: 

 
(i) Central Depository Company of Pakistan Limited Düzenlemeleri uyarınca kayıt bilgileri yüklenmiş gerçek 

şahıslar, hesap sahibi veya alt hesap sahipleri Yıllık Genel Kurul Toplantısına katılım sırasında 
Bilgisayarda İşlenmiş Ulusal Kimlik Kartı (CNIC) veya pasaport asıllarını ibraz ederek kimliklerini 
doğrulayacaklardır. 

 

(ii) Tüzel bir kişilik durumunda, Yönetim Kurulu kararı/vekaletnamesi ile birlikte temsilcinin imza sirküleri Yıllık 
Genel Kurul Toplantısına katılım sırasında ibraz edilecektir (daha önce temin edilmediği müddetçe). 

 
B. Vekillerin Tayin Edilmesine Yönelik Gereklilikler: 

 
(i) Central Depository Company of Pakistan Limited Düzenlemeleri uyarınca kayıt bilgileri yüklenmiş gerçek 

şahıslar, hesap sahibi veya alt hesap sahipleri yukarıdaki gereklilik uyarınca vekalet formlarını 
vereceklerdir. 

 

(ii) Vekalet formuna isimleri, adresleri ve CNIC numaraları formda yer alan iki kişi tarafından şahitlik 
edilecektir. 

 

(iii) Menkul kıymetlerin hamil(ler)inin ve vekilin tasdik edilmiş CNIC veya pasaportları vekalet formuyla birlikte 
sunulacaktır. 

 

(iv) Vekil Yıllık Genel Kurul Toplantısı esnasında kendi CNIC veya pasaport aslını ibraz edecektir. 
 

(v) Tüzel bir kişilik durumunda, Yönetim Kurulu kararı/vekaletnamesi ile birlikte temsilcinin imza sirküleri ile 
vekalet formu (daha önce temin edilmediyse) Bankaya ibraz edilecektir. 

 
C. Temettülerin elektronik dağıtımıyla ilgili yetkilendirme: 
 
2017 Şirketler Kanununun 242. Bölümü uyarınca borsaya kayıtlı tüm şirketlerin hissedarlarına yapacağı nakit 
temettü ödemelerini böyle bir ödemeyi hat etmiş olanların belirledikleri banka hesaplarına elektronik olarak 
yapmaları gerekmektedir. 
 
Fiziki hisselerin bulunması halinde, hissedarların temettü ödemelerini doğrudan banka hesaplarına alabilmeleri 
için Bankanın internet sitesinden edinebilecekleri Nakit Temettülerin Elektronik Olarak Ödenmesi için Banka 
Yetkilendirme Formunu (hali hazırda yapmadılarsa) doldurup ve imzalayıp CNIC’nin bir fotokopisiyle birlikte 
Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House 99-B, Block ‘B', Sindhi Muslim Cooperative 
Housing Society (S.M.C.H.S), Main Shahra-e-Faisal, Karaçi - 74400 adresindeki Tescil Memurluğu, M/s’ye 
göndermeleri gerekmektedir. 
 
Hisseler CDC olarak tutuluyorsa Elektronik Temettü Yetkilendirme formu doğrudan hissedarın 
broker/katılımcı/CDS hesap hizmetlerine teslim edilmelidir. 
 
Böyle bir teslimin yapılmaması halinde Banka ilgili hissedara yapılacak temettü ödemesini alıkoymak zorunda 
kalacaktır. 
 
D. Geçerli CNIC’nin (Zorunlu) Teslimi: 
 
Pakistan Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SECP) yönergeleri uyarınca Tescil Memurluğuna geçerli 
CNIC’leri bulunmayan hissedarların temettüleri alıkonulabilir. Dolayısıyla fiziki hissesi olan tüm hissedarların, hali 
hazırda yapmamışlarsa, geçerli CNIC’lerinin fotokopilerini gecikme olmaksızın Central Depository Company of 
Pakistan Limited, CDC House 99-B, Block ‘B', Sindhi Muslim Cooperative Housing Society (S.M.C.H.S), Main 
Shahra-e-Faisal, Karaçi - 74400 adresindeki Tescil Memurluğu M/s’ye teslim etmeleri tavsiye olunur. 
 
E. Talep edilmemiş temettüler: 
 
2017 Şirketler Kanununun 244. Bölümü hükümleri uyarınca, banka tarafından çıkarılan hisseler veya ilan edilen 
temettüler, muaccel olmalarını izleyen üç yıl içinde talep edilmemesi/ödenmemesi halinde, hissedarlara talepte 
bulunmaları için çağrıda bulunulmasını izleyen süreçte Pakistan Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonuna 
yatırılarak Federal Hükümete alacak olarak kaydedilir. Çıkarılan hisseler ve yanı sıra üç yılı aşkın süre muaccel 
kalan Banka temettüsü hakkındaki ayrıntılar hissedarlara gönderilmiştir. Hissedarların, ödemesi yapılmamış 
temettüler ve hisselerle ilgili başvurularını yapmaları istenmektedir. Belirlenen süre içinde Banka nezdinde bir 
talepte bulunulmaması halinde, 2017 Şirketler Kanununun 244(2) bölümü uyarınca, Banka gazetede ilan 
verdikten sonra talep edilmeyen/ödenmeyen miktarı ve hisseleri Federal Hükümet’e aktarılacaktır. 
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Güncelleme 
 
2017 tarihli Şirketler Düzenlemeleri’nin 4 ve 6. Maddeleri uyarınca (İştiraklerdeki 
Yatırım veya Ortaklık Taahhütleri) 
 
Bu Tablo, Bankanın bir önceki Yıllık Genel Toplantısında Hissedarlar tarafından onaylanan 
yatırımlarla ilgili olarak, 2017 tarihli Şirketler Düzenlemeleri’nin 4 ve 6. Düzenlemesi uyarınca 
(İştiraklerdeki Yatırım veya Ortaklık Taahhütleri) gerekli olan bilgileri sunmaktadır. 
 
Özet/Genel Görünüm 
 

Şirket adı Yıllık Genel 
Toplantıda Verilen 

Onaylar 

Yıllık Genel 
Kurul 

Toplantısının 
Tarihi 

2018 için güncelleme 

Diamond Trust Bank Kenya 
Limited (DTBK) 

Mart 2019 tarihine 
kadar %14,32 ilave 
hissenin alımı. 

22 Mart 2013 
Cuma 

Yıl içinde ilave hisse 
alınmamıştır. İlgili onay 
çerçevesinde toplamda 
%4,47 oranında ilave 
hisse senedi alınmıştır. 
 
Banka ilgili oluşumdaki 
mevcut hissesini aynı 
oranda muhafaza etmeye 
karar vermiştir. 

Jubilee General Insurance 
Company Limited (JGIC) 

Mart 2019’a kadar 
ilave %8,26% hisse 
alımı. 

22 Mart 2013 2018 yılında ilave 
%0,55 hisse alındı. İlgili 
onay çerçevesinde 
toplamda %3,56 oranında 
ilave hisse senedi 
alınmıştır. 
 
Banka ilgili oluşumdaki 
mevcut hissesini aynı 
oranda muhafaza etmeye 
karar vermiştir. 

Jubilee Life Insurance 
Company Limited (JLIC) 

Mart 2019’a kadar 
ilave %6,55% hisse 
alımı. 

22 Mart 2013 Yıl içinde ilave hisse 
alınmamıştır. İlgili onay 
çerçevesinde toplamda 
%0,57 oranında ilave 
hisse senedi alınmıştır. 
 
Banka ilgili oluşumdaki 
mevcut hissesini aynı 
oranda muhafaza etmeye 
karar vermiştir. 
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(i) Diamond Trust Bank Kenya Limited (DTBK): 
 
1 Onaylanan toplam yatırım Toplam hissenin %26 seviyesine 

çıkarılması için, Hissedarların 22 Mart 
2013 tarihli Yıllık Genel toplantısında 
onaylandığı şekilde ilave %14,32’lik 
hissenin alımı. Yatırım Mart 2019 
itibarıyla tamamlanacak. 

2 Bu tarihe kadar yapılan toplam yatırım %4,47 oranındaki hisseyi temsil eden 
PKR 2.443,792 milyon. 

3 Yatırım kararının belli bir süre için 
alınmasına rağmen meydana gelen 
sapmaların nedenleri 

Banka ilgili oluşumdaki mevcut 
hissesini aynı oranda muhafaza 
etmeye karar vermiştir. 

4 İlgili şirketteki yatırımın onaylanmasını 
izleyen tarihten bu yana, iştirak veya ortaklık 
taahhütleri anlamında mali tablolarda 
yapılan önemli değişiklik. 

Şirketin mali pozisyonu aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 

 
Milyar KES 
 
Mali Pozisyon 2017 2016 

Gelir 24,959 24,388 

İşletim Giderleri 10,560 9,195 

Faaliyet karı 14,399 15,193 

Müşteri mevduatları 266,247 238,104 

Müşteri kredileri ve avanslar 196,048 186,303 

Banka ve Yatırımlarda Nakit, Bakiye 151,912 127,898 

Özkaynaklar 53,620 45,877 

 
31 Aralık 2018 itibarıyla KES / US$ kuru KES 101,7500 / US$ idi. 
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(ii) Jubilee General Insuance Company Limited (JGIC): 
 
1 Onaylanan toplam yatırım Toplam hissenin %24,50 seviyesine 

çıkarılması için, Hissedarların 22 Mart 2013 
tarihli Yıllık Genel toplantısında onaylandığı 
şekilde ilave %8,26’lik hissenin alımı. Yatırım 
Mart 2019 itibarıyla tamamlanacak. 
 

2 Bu tarihe kadar yapılan toplam yatırım %3,56 oranındaki hisseyi temsil eden PKR 
480,521 milyon. 
 

3 Yatırım kararının belli bir süre için 
alınmasına rağmen meydana gelen 
sapmaların nedenleri 

Söz konusu bu oluşum borsaya kote 
olmadığı ve ilgili yatırım uygun miktarda 
hissenin arzu edilen piyasa fiyatındaki 
mevcudiyetine bağlı olduğu için, yatırım tam 
olarak yapılmamıştır. 
 
Banka ilgili oluşumdaki mevcut hissesini aynı 
oranda muhafaza etmeye karar vermiştir. 
 

4 İlgili şirketteki yatırımın onaylanmasını 
izleyen tarihten bu yana, iştirak veya 
ortaklık taahhütleri anlamında mali 
tablolarda yapılan önemli değişiklik. 

Şirketin mali pozisyonu aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 

 
 
Milyon Rupi 
 
Mali Pozisyon 2017 2016 

Gelir 5.822,922 5.611,951 

İşletme masrafları 4.207,165 3.757,826 

Faaliyet karı 1.615,757 1.854,125 

Banka ve Yatırımlarda Nakit, Bakiye 11.526,027 11.227,963 

Özkaynaklar 7.121,735 6.599,857 
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(iii) Jubilee Life Insurance Company Limited (JLIC): 
 
1 Onaylanan toplam yatırım Toplam hissenin %24,50 seviyesine 

çıkarılması için, Hissedarların 22 Mart 2013 
tarihli Yıllık Genel toplantısında onaylandığı 
şekilde ilave %6,55’lik hissenin alımı. Yatırım 
Mart 2019 itibarıyla tamamlanacak. 

2 Bu tarihe kadar yapılan toplam yatırım %0,57 oranındaki hisseyi temsil eden PKR 
209,335 milyon. 

3 Yatırım kararının belli bir süre için 
alınmasına rağmen meydana gelen 
sapmaların nedenleri 

Söz konusu bu oluşum borsada kayıtlı olduğu 
ve uygun miktarda hisse arzu edilen piyasa 
fiyatında bulunamadığı için, yatırım tam olarak 
yapılmamıştır. 
 
Banka ilgili oluşumdaki mevcut hissesini aynı 
oranda muhafaza etmeye karar vermiştir. 

4 İlgili şirketteki yatırımın onaylanmasını 
izleyen tarihten bu yana, iştirak veya 
ortaklık taahhütleri anlamında mali 
tablolarda yapılan önemli değişiklik. 

Şirketin mali pozisyonu aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 

 
Milyon Rupi 
 
Mali Pozisyon 2017 2016 

Gelir 849,727 480,080 

İşletme masrafları 139,838 125,901 

Faaliyet karı 709,889 354,179 

Banka ve Yatırımlarda Nakit, Bakiye 114.834,311 99.271,314 

Özkaynaklar 6.646,840 5.069,532 
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REFERANS 

ÇEVİRİ HİZMETLERİ 
444 5 738 

Mail yoluyla tarafımıza ibraz edilen HabibBank 
2018 Yıllık Raporu, şirketimiz yeminli 

çevirmenlerinden BARIŞ SERİNGEN tarafından 
İngilizceden Türkçeye tercüme edilmiştir.  

Yeminli mütercim: 
BARIŞ SERİNGEN 
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