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ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU
Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu’na:
1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi’nin 30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu
ile aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit akıĢ tablosu ve özsermaye değiĢim
tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuĢ bulunuyoruz. Rapor konusu finansal tablolar ġirket
yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluĢ olarak üzerimize düĢen
sorumluluk, gerçekleĢtirilen sınırlı denetime dayanarak bu finansal tablolar üzerine rapor
sunmaktır.
2. Sınırlı denetim, Not 2’de belirtilen ilgili mevzuat gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve
standartlarına ve Sigortacılık Bağımsız Denetim Ġlkelerine ĠliĢkin Yönetmelik’e uygun olarak
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin finansal tablolarda önemli bir
yanlıĢlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir güvence verecek Ģekilde planlanmasını ve
yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak finansal tabloların analitik yöntemler
uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile
görüĢmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla
daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalıĢması yürütülmemesi nedeniyle bir
denetim görüĢü bildirilmemektedir.
3. 30 Haziran 2008 tarihli IBNR ve Muallak Yeterlilik KarĢılığı hesaplamalarında, 5 yıllık
geçmiĢ yıl ortalaması için 1 Ocak 2002 – 31 Aralık 2006 dönemlerine ait veriler dikkate
alınmıĢ olup, 1 Ocak – 30 Haziran 2007 rakamları kullanılmamıĢtır.
4. 30 Haziran 2008 itibarıyla aktüeryal zincir metodu hesaplaması tamamlanmamıĢtır.
5. 1 Ocak 2008 tarihi itibarıyla tekne deniz araçları branĢı, 30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla
kıymet branĢı devam eden riskler karĢılığı tutarı, net kazanılmamıĢ primler karĢılığı kadar
alınmıĢtır. Ayrıca 1 Ocak 2008 ve 30 Haziran 2008 devam eden riskler karĢılığı
hesaplamalarında, beklenen hasar primi hesaplamasında kullanılan, 1 Ocak 2008 tarihinden
önce tanzim edilen poliçelerin devreden kazanılmamıĢ primler karĢılığı tutarı brüt yerine net
olarak alınmıĢtır. Net olarak alınan devreden kazanılmamıĢ primler karĢılığı, komisyon
tutarlarının dikkate alınması ile bulunmuĢtur.
6. 30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla muallak hasar dosyaları üzerinde yapılan incelemelerde
yabancı para bazında takip edilen bazı muallak dosyalarının kur değerlemesinin yapılmadığı
anlaĢılmıĢtır.
7. Bilanço tarihi itibarıyla defter değeri 37.440 YTL olan üç adet yatırım amaçlı gayrimenkul
için ekspertiz raporu bulunmadığından olası değer düĢüklüğü test edilememiĢtir. Ayrıca, ekli
mali tablolar, kullanım amaçlı bir adet gayrimenkul için tespit edilen 77.064 YTL tutarındaki
değer düĢüĢ karĢılığını içermemektedir.

8. Bilanço tarihi itibarıyla aleyhte açılan rücu davaları için ġirket tarafından yapılan faiz
hesaplamalarının detayına ulaĢılamamıĢtır.
9. 30 Haziran 2008 itibariyle, ekli mali tablolarda, ġirket aleyhine açılan 254.089 YTL tutarında
dava değerine sahip 15 adet dava için herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır.
10. Bilanço tarihi itibarıyla esas faaliyetlerden alacaklar hesabı içinde fesih olan acentalara iliĢkin
1.178.983 YTL tutarında bakiye yer almaktadır. Yapılan incelemede bu alacakların 790.470
YTL tutarındaki kısmının vadesi geçmiĢ alacak olduğu ve 424.153 YTL tutarındaki kısmının
ise herhangi bir teminatı bulunmadığı tespit edilmiĢtir.
11. 30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla esas faaliyetlerden alacaklar hesabı içinde acentalara iliĢkin
vadesi geçmiĢ 32.755.726 YTL tutarında alacak mevcut olup, alacakların yaĢlandırma
çalıĢması bulunmamaktadır. Söz konusu alacakların 15.383.263 YTL tutarındaki kısmının
herhangi bir teminatı yoktur.
12. Alacaklar hesabı 2.088.051 YTL, borçlar hesabı ise 9.745 YTL tutarında ters bakiye
içermektedir.
13. ġirket, açtığı rücu davalarının konservasyon tutarlarını dosya bazında hesaplamamakta, tüm
dosyaların konservasyon oranını, motorlu kara taĢıtları kasko branĢı konservasyon oranı olan
%78 olarak kabul etmektedir. Ayrıca, diğer teknik gelirler kalemi altında muhasebeleĢtirilen
konservasyon tutarları, dosya bazında ilgili branĢta muhasebeleĢtirilmek yerine tamamı
motorlu kara taĢıtları kasko branĢına gelir olarak kaydedilmiĢtir.
14. Sağlık departmanından muhasebe departmanına bildirilen ve ödenen hasar tutarı ile muhasebe
kayıtlarında bulunan sağlık branĢı için ödenen hasar tutarı arasında 25.050 YTL fark
bulunmaktadır.
15. 31 Aralık 2007 itibarıyla ġirket’e ait “Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar” hesabı içerisinde
yer alan Manisa Yem Sanayi A.ġ., Pulcuoğlu Pamuk San. ve Tic. A.ġ., Türkiye Petrolleri
A.O., MiltaĢ Turizm ĠnĢaat Ticaret A.ġ. ve TüdaĢ A.ġ.’ye ulaĢılamadığından mutabakat
çalıĢması gerçekleĢtirilememiĢtir. Ayrıca, “Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar” hesabı
içerisinde yer alan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Kütahya Manyezit ĠĢletmeleri
A.ġ.’den temin edilen mutabakat tutarları sırasıyla; 4.065 YTL ve 22.721 YTL’dir. Ancak,
“Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar” hesabında söz konusu Ģirketlere ait tutarlar sırasıyla;
12.591 YTL ve 17.784 YTL bedelle yer almaktadır. Bununla birlikte, “Satılmaya Hazır
Finansal Varlıklar” hesabı içinde yer alan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ġ.M.K.B’de iĢlem
görmesine rağmen, ekli finansal tablolarda makul değeri ile gösterilmemekte, maliyet değeri
üzerinden muhasebeleĢtirilmektedir.
16. 30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla hazırlanan sermaye yeterliliği tablolarına göre 2.731.568
YTL tutarında sermaye açığı mevcuttur.
17. Bilanço tarihi itibariyle, 811 YTL tutarındaki yatırım fonu ġirket finansal tablolarında yer
almamaktadır.

18. GerçekleĢtirmiĢ olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, yukarıdaki paragraflarda açıklanan
hususların muhtemel etkileri dıĢında, iliĢikteki finansal tabloların, Ankara Anonim Türk
Sigorta ġirketi’nin 30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren
döneme ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akıĢlarını ilgili mevzuat gereği yürürlükte bulunan
muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli
herhangi bir hususa rastlanmamıĢtır.
DRT BAĞIMSIZ DENETĠM VE SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK A.ġ.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Sibel Türker
Sorumlu Ortak BaĢdenetçi, SMMM
Ġstanbul, 22 Ağustos 2008

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
AYRINTILI
BİLANÇO
VARLIKLAR

I- Cari Varlıklar
Dip

A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
1- Kasa
2- Alınan Çekler
3- Bankalar
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4- Krediler
5- Krediler Karşılığı (-)
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
7- Şirket Hissesi
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
E- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
1- Gelecek Aylara Ait Giderler
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
3- Gelir Tahakkukları
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
G- Diğer Cari Varlıklar
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
4- İş Avansları
5- Personele Verilen Avanslar
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
I- Cari Varlıklar Toplamı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
1

Not
4.2.3
14
14

4.2.3
4.2.3, 11.1

4.2.3, 12.1

4.2.3, 12.1
12.1, 42
12.1

45

12.1, 47.2

47.2
47.2
47.2
47.2, 12.1
12.1

12.1

Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
YTL
30 Haziran 2008
90.461.257
10.573
90.450.684
581.360
581.360
68.453.127
64.275.711
23.567.956
(19.390.540)
1.704
1.704
1.278.437
1.295.806
(17.369)
790.235
(790.235)
8.909.441
8.909.441
1.905.190
9.170
1.846.083
49.937
171.590.516

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
AYRINTILI
BİLANÇO
VARLIKLAR

II- Cari Olmayan Varlıklar
Dip
Not

A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
D- Finansal Varlıklar
1- Bağlı Menkul Kıymetler
2- İştirakler
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
4- Bağlı Ortaklıklar
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
9- Diğer Finansal Varlıklar
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
E- Maddi Varlıklar
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller
4- Makine Ve Teçhizatlar
5- Demirbaş Ve Tesisatlar
6- Motorlu Taşıtlar
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
9- Birikmiş Amortismanlar (-)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
F- Maddi Olmayan Varlıklar
1- Haklar
2- Şerefiye
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler
2- Gelir Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar
1- Efektif Yabancı Para Hesapları
2- Döviz Hesapları
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
5- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
6- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
VARLIK TOPLAMI

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
2

6.3, 7
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3

8

8

Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
YTL
30 Haziran 2008
2.706.312
77.535
1.292.024
3.763.323
593.292
539.208
(3.559.070)
513.795
3.079.736
(2.565.941)
3.220.107
174.810.623

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
AYRINTILI
BİLANÇO
YÜKÜMLÜLÜKLER

III-Kısa Vadeli Yükümlülükler
Dip
Not

A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
C-İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Diğer Çeşitli Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3- Maliyet Giderleri Karşılığı
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
3

2.17, 20, 47.2
17.16, 17.19, 19.1

47.2
19.1, 47.2
19.1

4.1.1.2

47.1, 47.2

23

19.1

23

Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
YTL
30 Haziran 2008
155.587
155.587
3.274.784
3.274.784
7.879
7.879
1.333.574
16.960
1.334.648
(18.034)
104.939.962
61.142.182
2.738.559
40.985.393
73.828
1.305.598
1.041.379
156.249
107.970
9.225.456
9.225.456
3.008.618
2.963.138
45.480
323.386
323.386
123.574.844

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
AYRINTILI
BİLANÇO
YÜKÜMLÜLÜKLER

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler
Dip
Not

A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Çıkarılmış Tahviller
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C- İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar
2- Diğer Çeşitli Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
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Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
YTL
30 Haziran 2008
488.580
488.580
488.580

ÖZSERMAYE

V- Özsermaye
Dip
Not
15.1, 15.2

A- Ödenmiş Sermaye
1- (Nominal) Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
B- Sermaye Yedekleri
1- Hisse Senedi İhraç Primleri
2- Hisse Senedi İptal Karları
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4- Yabancı Para Çevirim Farkları
5- Diğer Sermaye Yedekleri
C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar (Yedekler)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi
6- Diğer Kar Yedekleri
D- Geçmiş Yıllar Karları
1- Geçmiş Yıllar Karları
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1- Geçmiş Yıllar Zararları
F-Dönem Net Karı
1- Dönem Net Karı
2- Dönem Net Zararı (-)
Özsermaye Toplamı
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI

1.1, 2.13

15.2

15.2

15.2
15.2

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
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Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
YTL
30 Haziran 2008
130.000.000
150.000.000
(20.000.000)
5.730.564
5.730.564
(75.136.328)
(75.136.328)
(9.847.037)
(9.847.037)
50.747.199
174.810.623

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
AYRINTILI
GELİR TABLOSU

I-Teknik Bölüm
Dip
Not

A- Hayat Dışı Teknik Gelir
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-)
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+)
1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
4- Faaliyet Giderleri (-)
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)

24
17.16

17.16

17.16

17.16

47.1
47.1

Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
01/01-30/06/2008
52.476.860
49.493.947
61.230.977
105.756.447
(44.525.470)
(11.299.189)

Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
CARİ DÖNEM
01/04-30/06/2008
32.148.818
31.050.092
29.471.225
42.404.261
(12.933.036)
(990.858)

(12.459.047)
1.159.858
(437.841)
(437.841)
2.982.913
2.982.913
(68.931.797)
(50.436.428)
(45.278.726)
(65.540.269)
20.261.543
(5.157.702)
(5.938.183)
780.481
(73.828)
(18.421.541)
(16.454.937)

4.229.895
(5.220.753)
2.569.725
2.569.725
1.098.726
1.098.726
(32.965.106)
(22.589.564)
(22.093.591)
(31.732.675)
9.639.084
(495.973)
(1.450.148)
954.175
(23.739)
(10.351.803)
(816.288)

(16.454.937)

(816.288)

(16.454.937)
7.935.048
5.957.224
1.973.854
713
3.257
(1.252.938)
(746.901)
(506.037)
(74.210)
(307.860)
412.586
71.498
(255.800)
5.366
(9.847.037)
(9.847.037)
(9.847.037)
-

(816.288)
3.636.394
2.943.913
690.738
115
1.628
(463.063)
(204.806)
(258.257)
(1.520.517)
(1.466.930)
91.208
66.791
(216.952)
5.366
836.526
836.526
836.526
-

II-Teknik Olmayan Bölüm
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)

J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C)
K- Yatırım Gelirleri
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi
4- Kambiyo Karları
5- İştiraklerden Gelirler
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
9- Diğer Yatırımlar
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
L- Yatırım Giderleri (-)
1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
6- Kambiyo Zararları (-)
7- Amortisman Giderleri (-)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)
2- Reeskont Hesabı (+/-)
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
7- Diğer Gelir ve Karlar
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)
N- Dönem Net Karı veya Zararı
1- Dönem Karı Ve Zararı
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)
3- Dönem Net Kar veya Zararı
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı

26

26, 36
26
26

26, 36
32.1

47.1
47.1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
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ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġĠRKETĠ
ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU

Sermaye
Bağımsız Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2007)
II - Muhasebe politikasında değiĢiklikler
III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2008)
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit
2- İç kaynaklardan
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar
D- Varlıklarda Değer Artışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı
I-Dağıtılan Temettü
İ-Transfer
II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2008)
(III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+Ġ)

120.000.000
120.000.000
10.000.000
10.000.000
130.000.000

ĠĢletmenin
kendi hisse
senetleri (-)

Varlıklarda
Değer ArtıĢı

-

Öz sermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farkları
-

Yabancı Para
Çevrim
Farkları

-

-

Statü
Yedekleri

Yasal
Yedekler

-

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
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Diğer Yedekler ve Net Dönem Karı
dağıtılmamıĢ
(veya zararı)
karlar

-

5.730.564
5.730.564
5.730.564

1.281.505
1.281.505
(9.847.037)
(1.281.505)
(9.847.037)

GeçmiĢ Yıllar
Karları /
Zararları (-)

(74.256.613)
(2.161.220)
(76.417.833)
1.281.505
(75.136.328)

Toplam

52.755.456
(2.161.220)
50.594.236
10.000.000
10.000.000
(9.847.037)
50.747.199

50.747.199

-

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġĠRKETĠ
NAKĠT AKIġ TABLOSU

Dip
Not

A. ESAS FAALĠYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
7. Esas faaliyetler sonucu oluĢan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)
8. Faiz ödemeleri (-)
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)
10. Diğer nakit girişleri
11. Diğer nakit çıkışları (-)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI
1. Maddi varlıkların satışı
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)
3. Mali varlık iktisabı (-)
4. Mali varlıkların satışı
5. Alınan faizler
6. Alınan temettüler
7. Diğer nakit girişleri
8. Diğer nakit çıkışları (-)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI
1. Hisse senedi ihracı
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)
4. Ödenen temettüler (-)
5. Diğer nakit girişleri
6. Diğer nakit çıkışları (-)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
D. KUR FARKLARININ NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNE OLAN ETKĠSĠ
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artıĢ
(A12+B9+C7+D)
F. Dönem baĢındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)

Bağımsız Sınırlı
Denetimden GeçmiĢ
Cari Dönem
(01/01 - 30/06/2008)
73.126.227
(57.625.791)
15.500.436
429.798
(23.307.438)
(7.377.204)

6

36.372
(126.468)
3.845
5.272.332
115
1.977.111
(844.992)
6.318.315
10.000.000
10.000.000

14

8.941.111
80.099.202
89.040.313

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
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ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.)

1.

Genel Bilgiler

1.1

Ana şirketin adı ve grubun son sahibi (holding)
16 Mayıs 1936 yılından itibaren faaliyet göstermekte olan Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi
(“Şirket” veya “Kuruluş”)’nin, nihai ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bakım Yardım
Sandığı
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal
Sigortalar Kurumu
Diğer
Toplam
Ödenmemiş Sermaye (-)
Ödenmiş Sermaye
1.2

30 Haziran 2008
Pay Tutarı
Pay Oranı
YTL
%
149.530.795
99,69
466.331

<1

2.874
150.000.000
(20.000.000)
130.000.000

<1
100,00

Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi
(veya eğer kayıtlı büronun olduğu yerden farklıysa, faaliyetin sürdürüldüğü esas yer)
Ankara Sigorta Türk Anonim Şirketi, Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center A Blok No:285
Kat 3-4 Şişli İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olup, TTK hükümlerine göre kurulmuş
Anonim Şirket statüsündedir. Şirket faaliyetlerini, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda belirlenen
esaslara göre yürütmektedir.

1.3

İşletmenin fiili faaliyet konusu
Şirket’in fiili faaliyet konusu elementer branşlarda sigortacılık faaliyeti yürütmektir.

1.4

Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması
Faaliyet konularının esasları, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve yürürlükte olan tebliğlerde
belirtilen esas ve usuller çerçevesinde belirlenmektedir.

1.5

Kategorileri itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı
30 Haziran 2008
Adet
4
23
17
36
55
67
3
205

Üst Düzey Yönetici
Yönetici
Müdür Yardımcısı
Uzman
Uzman Yardımcısı
Memur
Sözleşmeli Personel
Toplam
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ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.)

1.

Genel Bilgiler (devamı)

1.6

Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere
cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 1 Ocak - 30 Haziran 2008 dönemi
itibarıyla 350.695 YTL’dir. 1 Nisan – 30 Haziran 2008 dönemi itibarıyla 187.420 YTL’dir.

1.7

Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim,
araştırma geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer
faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar
Şirket’in genel yönetim, araştırma ve geliştirme, pazarlama, satış ve reklam giderleri ile ilgili
olarak yapılan ancak dağıtımı direkt olarak yapılamayanlar için teknik branşlara dağıtım işlemi
Hazine Müsteşarlığı’nın 4 Ocak 2008 tarihli Sigortacılık Tek Düzen Planı çerçevesinde
hazırlanmakta olan finansal tablolarda kullanılan anahtarların usul ve esaslarına ilişkin genelgesi
doğrultusunda branş bazında poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarı ve hasar ihbar adedi kriterleri
dikkate alınarak yapılmıştır.
Şirket’in yatırım gelirleri teknik branşlara dağıtılmamıştır.

1.8

Finansal tabloların tek bir şirketi mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği
Finansal tablolar yalnızca Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi hakkındaki finansal bilgileri
içermektedir.

1.9

Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço
tarihinden beri olan değişiklikler
Adı / Ticari Ünvanı
Yönetim Merkezi Adresi
Telefon
Faks
İnternet Sayfası Adresi
Elektronik Posta Adresi

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi
Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center A Blok
No:285 Kat 3-4 Şişli İstanbul
0212-224 01 01
0212-310 46 46
www.ankarasigorta.com.tr
info@ankarasigorta.com.tr

Önceki bilanço tarihinden itibaren yukarıda yer alan kimlik bilgilerinde herhangi bir değişiklik
olmamıştır.
1.10

Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonra Şirket’in faaliyetleri, bu faaliyetlerin kayıt ve belge düzeni ile Şirket
politikalarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
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ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.)

2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

2.1

Hazırlık Esasları

2.1.1

Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe
politikalarıyla ilgili bilgiler
Uygulanan Muhasebe İlkeleri
Şirket, finansal tablolarını Hazine Müsteşarlığı'nın Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketleri
için öngördüğü esaslara göre hazırlamaktadır.
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında
Yönetmelik, 14 Temmuz 2007 tarihli 26852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2008
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrası “Şirket faaliyetlerinin 2. fıkrada belirtilen
konularda Müsteşarlıkça çıkarılacak tebliğler hariç olmak üzere bu yönetmelik ile TMSK’nin
finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde
muhasebeleştirilmesi esastır” hükmünü ve 2. fıkrası “Sigorta sözleşmelerine, bağlı ortaklık,
birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi ve konsolide finansal tablolar,
kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların düzenlenmesine
ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça çıkarılacak tebliğler ile belirlenir” hükmünü amirdir.
Bu kapsamda, bahse konu yönetmeliğin 4. maddesinin 2. fıkrasına ilişkin 18 Şubat 2008 tarih ve
2008/9 sayılı sektör duyurusundaki açıklamalar aşağıda yer almaktadır:
1. TMSK’nin “Sigorta Sözleşmelerine” ilişkin 4 numaralı Standardı 31 Aralık 2005 tarihinden
sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, 25 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe
girmiş olmakla Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun sigorta sözleşmelerine ilişkin
projesinin ikinci bölümü henüz tamamlanmadığı için TFRS 4 bu aşamada uygulanmayacaktır.
Ancak gerekli görülmesi halinde sigorta sözleşmeleri ile ilgili açıklama ve dipnotların
düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar önümüzdeki dönemlerde Müsteşarlıkça çıkarılacak
tebliğ ile belirlenecektir.
2. Bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi hususu
Müsteşarlık tarafından yayımlanan 2007/26 sayılı Genelge ile düzenlenmiştir. Buna göre;
bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesine ilişkin
Müsteşarlıkça tebliğ çıkarılıncaya kadar, uygulamada aksaklık olmamasını teminen, bağlı
ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesinin TMSK’nun
ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılması gerekli görülmektedir.
3. Konsolide finansal tablolara ilişkin tebliğ taslağı 2008 yılı içerisinde hazırlanacak olup ilk kez
2009 yılı içerisinde uygulamaya konulması planlanmaktadır. Bu itibarla, bu aşamada TMS 27
uygulanmayacaktır.
4. Kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların
düzenlenmesine ilişkin Müsteşarlıkça “Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ” 18
Nisan 2008 tarihli 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu
kapsamda TMS 1 uygulanmayacaktır.
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2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.1

Hazırlık Esasları (devamı)

2.1.1

Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe
politikalarıyla ilgili bilgiler (devamı)

a.

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Hazine Müsteşarlığı’nın 4 Nisan 2005 tarihli ve 19387 numaralı yazısına istinaden, 31 Aralık
2004 tarihli finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 15 Kasım 2003 tarihli
mükerrer 25290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: XI No: 25 Sayılı
“Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” de yer alan “Yüksek Enflasyon
Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi” ile ilgili kısımdaki hükümlere göre düzeltilerek
2005 yılı açılışları yapılmıştır. Hazine Müsteşarlığı’nın aynı yazısına istinaden 2005 yılında
finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son verilmiştir.

b.

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Yukarıdaki bahsi geçen uygulamalar esas alınarak, Şirket’in 31 Aralık 2007 tarihli açılış finansal
tablolarında geçmiş yıl kar - zararına Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin
Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıdaki düzeltme kayıtları
yapılmıştır:
Düzeltmenin Yapıldığı Bilanço/Gelir Tablosu Kalemi
Kullanılmamış izin karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı iskontosu
Birikmiş amortisman
Borç – Alacak reeskontu
Devam eden riskler karşılığı

YTL
(179.334)
1.722.234
3.313
(1.406.715)
(2.300.718)
(2.161.220)

Yukarıda bahsedilen sektör duyurusuna istinaden Şirket’in 30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla
finansal tablolarının 31 Aralık 2007 ve 30 Haziran 2007 tarihi itibarıyla finansal tabloları ile
karşılaştırılma şartı aranmamaktadır. Bu açıdan, ekli finansal tablolar karşılaştırmalı olarak
sunulmamıştır.
c.

Teknik Karşılıklar
Finansal tablolarda teknik sigorta hesapları arasında yer alan kazanılmamış primler karşılığı,
muallak hasar karşılıkları ve bu karşılıkların reasürör payları 14 Haziran 2007 tarihi itibarıyla
yürürlüğe girmiş bulunan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 7 Ağustos 2007 tarihli 26606 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik
Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun
olarak aşağıda belirtilen esaslara göre kayıtlara intikal ettirilmiştir.
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2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.1

Hazırlık Esasları (devamı)

2.1.1

Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe
politikalarıyla ilgili bilgiler (devamı)

c.

Teknik Karşılıklar (devamı)
Kazanılmamış primler karşılığı dönem içinde yazılan brüt primlerin bir sonraki hesap dönemine
isabet eden kısmını göstermekte ve gün esasına göre hesaplanmaktadır. Kazanılmamış primler
karşılığı mühendislik ve yangın branşlarında verilen deprem teminatı dışındaki primler için, bu
primlerden üretime ilişkin komisyonlar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanmakta
iken T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 4 Temmuz 2007 tarihli Sigorta ve Reasürans ile
Emeklilik Şirketlerinin Karşılıklarının 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Uyumunun
Sağlanmasına İlişkin Genelgesi uyarınca; 14 Haziran 2007 tarihinden sonra tanzim edilen
poliçeler için geçerli olmak üzere kazanılmamış prim karşılıklarının hesaplamasında deprem
primlerinin düşülmesi uygulamasına son verilmiş, bununla beraber Sigorta ve Reasürans ile
Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin
Yönetmelik uyarınca 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren düzenlenen poliçelerin kazanılmamış
primler karşılığı hesaplamasında komisyon tenzil edilmeden hesaplama yapılmaya başlanmıştır.
Ayrıca Yönetmelik uyarınca 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren düzenlenen, belirli bir bitiş tarihi
olmayan emtea nakliyat sigortası sözleşmelerinde, son üç ayda tahakkuk etmiş primlerin % 50'si
kazanılmamış primler karşılığı olarak ayrılmaya başlanmıştır.
Ayrıca konuya ilişkin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 28 Aralık
2007 tarih ve 2007/25 sayılı genelgede 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren aracılara ödenen
komisyonların, reasürörlere devredilen primler nedeniyle alınan komisyonların, üretim gider
payları ile bölüşmesiz reasürans anlaşmaları için ödenen tutarların gelecek dönem veya dönemlere
isabet eden kısmı için söz konusu genelgede belirtilen yeni hesap kodlarının kullanılacağı, içinde
bulunulan dönemi ilgilendiren gelir ve giderler için ise önceden beri kullanılan hesap kodlarının
kullanılacağı belirtilmiştir.
Şirket, 30 Haziran 2008 dönemi için yukarıda belirtilen uygulama değişikliği sonrası 8.862.370
YTL ertelenmiş komisyon gideri ve 2.963.138 YTL ertelenmiş komisyon geliri hesaplamıştır.
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların
Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik uyarınca; sigorta sözleşmesinin süresi boyunca
üstlenilen risk düzeyi ile kazanılan primlerin zamana bağlı dağılımının uyumlu olmadığı kabul
edilen sigorta branşlarında, ayrıca kazanılmamış primler karşılığının şirketin taşıdığı risk ve
beklenen masraf düzeyine göre yetersiz kalması halinde devam eden riskler karşılığı ayrılması
gerekmektedir. Yönetmelikte şirketlerin yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri dolayısıyla
ortaya çıkabilecek tazminatların ilgili sözleşmeler için ayrılmış kazanılmamış primler
karşılığından fazla olma ihtimaline karşı, her hesap dönemi itibarıyla, son 12 ayı kapsayacak
şekilde yeterlilik testi yapmak zorunda olduğu belirtilmiştir.
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2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.1

Hazırlık Esasları (devamı)

2.1.1

Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe
politikalarıyla ilgili bilgiler (devamı)

c.

Teknik Karşılıklar (devamı)
Konuya ilişkin 18 Ekim 2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikte,
söz konusu yeterlilik testi yapılırken, net kazanılmamış primler karşılığının beklenen net hasar
prim oranı ile çarpılması gerektiği, beklenen net hasar prim oranı, gerçekleşmiş hasarların
(muallak tazminatlar (net) + ödenen tazminatlar (net) - devreden muallak tazminatlar (net))
kazanılmış prime (yazılan primler (net) + devreden kazanılmamış primler karşılığı (net) kazanılmamış primler karşılığı (net)) bölünmesi suretiyle bulunacağı belirtilmiştir. Ayrıca
müsteşarlıkça belirlenecek branşlar için beklenen hasar prim oranının 2008 yılı için % 100’ün,
sonraki yıllarda ise % 95’in üzerinde olması halinde, aşan oranın net kazanılmamış primler
karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutarın o branşın devam eden riskler karşılığı olarak
hesaplanacağı ifade edilmiştir. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 6 Kasım 2007
tarihinde yayımlanan genelgede devam eden riskler karşılığının Sigortacılık Tek Düzen Hesap
Planında yer alan tüm alt branşlar için hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.
Şirket, 30 Haziran 2008 dönemi için yaptığı, detayı yukarıda belirtilen yeterlilik testi sonucunda
2.738.559 YTL devam eden riskler karşılığı hesaplamıştır. Bununla birlikte, Hazine
Müsteşarlığı’nın 28 Temmuz 2007 tarih ve 2008/33 sayılı sektör duyurusunun 1. maddesindeki
“...devam eden riskler karşılığı açılış bilançosuna dahil edilecek ve etkileri geçmiş yıl
kar/zararlarında gösterilecektir” hükmüne istinaden 31 Aralık 2007 itibarıyla detayı yukarıda
belirtilen yeterlilik testi sonucunda 2.300.718 YTL devam eden riskler karşılığı hesaplanmış ve
etkileri 30 Haziran 2008 finansal tablolarında geçmiş yıl kar/zararlarında gösterilmiştir.
Muallak hasarlar karşılığı, dönem sonunda rapor edilip henüz ödenmeyen hasarlar için
ayrılmaktadır. Ödenen hasar tutarının ayrılan karşılıktan fazla veya eksik olması durumunda
aradaki fark ödemenin yapıldığı tarihte hesaplara yansımaktadır. Muallak hasarların reasürör
payları muallak hasarlar karşılığı içerisinde netleştirilmektedir.
7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile
Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin
Yönetmelikte tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde
veya cari hesap döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış
ise tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri için muallak
tazminat karşılığı ayrılacağı ve muallak tazminat karşılığına ilişkin hesaplamaların rücu, sovtaj ve
benzeri gelir kalemleri tenzil edilmiş olarak dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.
Yönetmelikte hesap dönemi sonu itibarıyla tahakkuk etmiş muallak tazminat karşılığından tenzil
edilecek rücu, sovtaj ve benzeri gelirlerin hesaplanmasında; son 5 veya daha fazla yıllarda
tahakkuk etmiş muallak hasar dosyalarına ilişkin olarak, bu hasarların oluştuğu dönemi izleyen
dönemlerde tahsil edilen rücu, sovtaj ve benzeri gelirlerin söz konusu yıllara ait tahakkuk etmiş
muallak tazminat karşılıklarına bölünmesi suretiyle bulunan ağırlıklı ortalamanın dikkate
alınacağı, cari hesap dönemi için ilgili branş muallak tazminat karşılığından tenzil edilecek rücu,
sovtaj ve benzeri gelirlerin, ilgili branş için hesaplanmış olan ağırlıklı ortalama ile ilgili branşın
cari döneme ilişkin tahakkuk etmiş muallak tazminat karşılığının çarpılması suretiyle bulunacağı
belirtilmiştir.
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2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.1

Hazırlık Esasları (devamı)

2.1.1

Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe
politikalarıyla ilgili bilgiler (devamı)

c.

Teknik Karşılıklar (devamı)
Şirket’in yukarıda belirtilen hesaplamalara göre 2008 yılı ilk 6 aylık dönemde muallak
hasarlardan tenzil ettiği rücu, sovtaj ve benzeri gelirler tutarı 5.811.291 YTL, buna karşılık
muallak hasarlar karşılığı reasürör payından tenzil edilen tutar 1.324.842 YTL olmuştur.
7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile
Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin
Yönetmelik’te, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedellerinin hesaplanması sırasında,
bu bedellerle ilgili olarak son 5 veya daha fazla yıllarda; bu tarihlerden önce meydana gelmiş
ancak sonrasından rapor edilmiş tazminatların, bunlara ilişkin rücu, sovtaj ve benzeri gelir
tahsilatlarının tenzil edilmesinden sonra kalan tutarlarının, söz konusu yıllara ilişkin prim
üretimlerine bölünmesi suretiyle bulunan ağırlıklı ortalamanın dikkate alınacağı belirtilmiştir. Cari
hesap dönemi için gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelinin, yukarıda belirtilen
şekilde hesaplanmış olan ağırlıklı ortalama ile cari hesap döneminden önceki 12 aylık toplam
prim üretiminin çarpılması suretiyle bulunması gerektiği ifade edilmiştir.
Şirket’in yukarıda detaylı olarak anlatılan yönteme göre 30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla
hesapladığı ve ekli finansal tablolarda muallak hasar karşılığı içerisinde yer alan gerçekleşmiş
ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedeli 9.262.964 YTL tutarındadır.
7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile
Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin
Yönetmeliğin 7. maddesinin altıncı fıkrasında şirketlerce ayrılacak cari hesap dönemi muallak
tazminat karşılığı tutarının, Müsteşarlıkça belirlenen aktüeryal zincirleme merdiven metodu ile
bulunan tutardan küçük olamayacağı hükmü bulunmaktadır. Konuya ilişkin T.C. Başbakanlık
Hazine Müsteşarlığı tarafından 29 Kasım 2007 tarihinde yayımlanan Aktüeryal Zincirleme
Merdiven Metoduna İlişkin Genelge’de ilk kez 31 Mart 2008 tarihi itibarıyla hesaplanacak olan
aktüeryal zincirleme merdiven metoduna ilişkin uygulama esaslarında; metodun, ödenen
hasarlardan yola çıkarak oluşturulduğu, 11 Temmuz 2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ kapsamında belirlenen üst branşlar bazında son altı
yılda net (reasürör payı düşülmüş) ve brüt (reasürör payı düşülmemiş) olarak gerçekleşen ödenen
hasar tutarı rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilmiş şekilde kullanılarak dönem sonu
ayrılacak muallak tazminat karşılığının alt sınırının istatistiki olarak hesaplanabilmesini sağladığı
belirtilmiştir.
Şirket bilgi işlem çalışmaları tamamlanamadığından aktüeryal zincirleme merdiven metodu
hesaplaması yapılmamıştır.
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2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.1

Hazırlık Esasları (devamı)

2.1.1

Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe
politikalarıyla ilgili bilgiler (devamı)

c.

Teknik Karşılıklar (devamı)
7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile
Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin
Yönetmelik’in 9. maddesinde şirketlerin takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek
tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere kredi
ve deprem teminatları için dengeleme karşılığı ayıracağı ifade edilmiştir. Ayrıca dengeleme
karşılığının her bir yıla tekabül eden deprem ve kredi net primlerinin %12’si oranında
hesaplanacağı, net primin hesaplanmasında, bölüşmesiz reasürans anlaşmaları için ödenen
tutarların devredilen prim olarak telakki edileceği ve karşılık ayrılmasına son beş finansal yılda
yazılan net primlerin en yüksek tutarının %150’sine ulaşılıncaya kadar devam edileceği
belirtilmiştir.
Şirket’in 30 Haziran 2008 dönemi için yukarıda belirtilen hesaplamaya göre 73.828 YTL
dengeleme karşılığı hesaplanmıştır.

d.

Rücu Gelir Tahakkukları
Rücu gelir tahakkuklarının muhasebeleştirilmesine ilişkin sektördeki uygulama farklılıkları göz
önüne alınarak, yeknesaklık oluşturmak amacıyla T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 18 Ocak
2005 tarih ve B.02.1.HM.0.SGM.0.3.1.1-3534 numaralı yazısı ve bu yazıya referans gösterilerek
yayımlanan 2005/24 sayılı yazısı ile rücu alacaklarının muhasebeleştirilmesi ile ilgili açıklamaları
yapmış bulunmaktadır. Yapılan açıklamaya göre; rücu alacağına ilişkin olarak ilgili sigorta
şirketinden ibraname temin edilmesinin beklenilmesine gerek olmaksızın, sigorta şirketlerinin
tazminat ödemesini gerçekleştirmeleri ve sigortalılarından ibraname (ödemenin yapıldığına dair
banka dekontu) almış olmaları kaydıyla sigorta şirketlerinden olan rücu alacaklarının gelir olarak
kaydedilebileceği belirtilmiş bulunmaktadır.
Şirket, dava ve icra yoluyla yapılan rücu işlemlerinin konservasyonunda kalan kısmı için şüpheli
alacak karşılığı ayırmaktadır. Buna istinaden 13.917.802 YTL tutarındaki rücu alacağından
3.061.917 YTL tutarındaki reasürör payını düşerek net 10.855.885 YTL tutarı, esas faaliyetten
kaynaklanan şüpheli alacaklar ve teknik gelirler hesaplarında göstermiştir.

e.

Prim Geliri ve Hasarlar
Prim geliri yıl içinde tanzim edilen poliçe gelirlerinden oluşmaktadır. Kazanılmamış primler
karşılığı, bilanço tarihinde yürürlükte bulunan poliçeler üzerinden gün esası dikkate alınarak
hesaplanmıştır.
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2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.1

Hazırlık Esasları (devamı)

2.1.1

Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe
politikalarıyla ilgili bilgiler (devamı)

e.

Prim Geliri ve Hasarlar (devamı)
Hasarlar ödendikçe gider yazılmaktadır. Dönem sonunda rapor edilip henüz fiilen ödenmemiş
hasarlar ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasarlar için muallak hasar karşılığı
ayrılmaktadır. Muallak ve ödenen hasarların reasürör payları bu karşılıklar içerisinde
netleştirilmektedir.

f.

Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Şirket Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesine uygun olarak şüpheli alacaklar için alacağın
değerini ve niteliğini göz önünde bulundurarak idari ve kanuni takipteki alacak karşılığı
ayırmaktadır. 30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla idari ve kanuni takipteki alacaklar için 19.390.540
YTL karşılık ayrılmıştır. Söz konusu karşılığın 10.855.885 YTL tutarındaki kısmı dava ve icra
yoluyla yapılan rücu işlemlerinden oluşmaktadır.

g.

Alacak ve Borç Reeskont Karşılığı
Alacaklar ve borçlar finansal tablolarda kayıtlı değerleri ile yer almaktadır. Alacak ve borçlar
reeskonta tabi tutulmuştur. Bilanço tarihi itibarıyla Yeni Türk Lirası senetli ve senetsiz alacak ve
borçların reeskont edilmesinde kullanılan oran % 18’dir. Yabancı para ile temsil edilen senetli ve
senetsiz alacak ve borçların reeskont edilmesinde aynı oran kullanılmıştır.

h.

Hisse Başına Kazanç
Bulunmamaktadır.

i.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun
yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda,
finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.

j.

Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.
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2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.1

Hazırlık Esasları (devamı)

2.1.1

Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe
politikalarıyla ilgili bilgiler (devamı)

j.

Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar (devamı)
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak,
bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin
edilmesi yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak
ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü
değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü
taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil
edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak
muhasebeleştirilir.

k.

Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları
geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe
tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde,
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde,
ileriye yönelik olarak uygulanır.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye
tabi kar, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi
ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda
yer verilen kardan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla
yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.

17

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.)

2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.1

Hazırlık Esasları (devamı)

2.1.1

Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe
politikalarıyla ilgili bilgiler (devamı)

k.

Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar (devamı)
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda
gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici
farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak
hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici
farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları,
gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle
muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da
finansal kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve
yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında)
kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol
edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar
haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile
ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile
ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın
gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın
kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması
şartlarıyla hesaplanmaktadır.

2.1.2 Finansal tabloların anlaşılması için uygun olan diğer muhasebe politikaları
2.1.1. dipnotunda tüm muhasebe politikalarına yer verilmiştir.
2.1.3

Kullanılan para birimi
Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para
birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Finansal tablolar Şirket’in geçerli para birimi
olan ve finansal tablolar için sunum birimi olan YTL cinsinden ifade edilmiştir.

2.1.4

Finansal tabloda sunulan tutarların yuvarlanma derecesi
Finansal tablolarda tutarlar YTL tam sayı olarak gösterilmişlerdir.

2.1.5

Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan ölçüm temeli (veya temelleri)
Finansal tablolar, finansal araçların yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet esasına
göre hazırlanmaktadır.
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2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.1

Hazırlık Esasları (devamı)

2.1.6

Yeni ve Güncellenmiş Standartların Uygulaması
Şirket cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’nın
Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (IFRIC) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak
2008 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi
faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır.
2008 tarihinde yürürlüğe giren ancak Şirket’in operasyonları ile ilgili olmadığından
uygulanmayan standartlar, değişiklikler ve yorumlar
Aşağıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 1 Ocak
2008 tarihinde veya söz konusu tarihten sonra başlayan mali dönemler için zorunlu olduğu halde
Şirket’in faaliyetleri ile ilgili değildir:
UFRYK 11, “UFRS 2 – Grup ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin
İşlemler”
UFRYK 12, “Hizmet İmtiyaz Anlaşmaları”,
UFRYK 14, “UMS 19- Tanımlanmış Fayda Varlığı Üzerindeki Sınırlama, Asgari
Fonlama Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan Karşılıklı Etkileşimleri”,
Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanması benimsenmemiş standartlar ile
mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
Aşağıdaki Standartlar ve Yorumlar bu finansal tabloların onaylanma tarihinde yayınlanmış ancak
yürürlüğe girmemiştir:
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2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.1

Hazırlık Esasları (devamı)

2.1.6

Yeni ve Güncellenmiş Standartların Uygulaması (devamı)
UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.

UFRYK 13, “Müşteri Bağlılık Programları”

1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.

UFRYK
15,
Anlaşmaları”

İnşaat

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.

UFRYK 16, “Yurtdışındaki İşletme ile İlgili
Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması”

1 Kasım 2008 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.

UFRS 2, “Hisse Bazlı Ödemeler”
Hakediş Koşulları ve İptallerine
Değişiklik

İlişkin

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.

UFRS 1, “Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarının İlk Kez Uygulanması”
UFRS’lerin İlk Kez Uygulanmasında Yatırım
Maliyetlerine İlişkin Değişiklik

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.

UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri”
UMS 27, “Konsolide ve Bireysel Finansal
Tablolar” UMS 28, “İştiraklerdeki Yatırımlar”
UMS 31 “İş Ortaklıklarındaki Paylar”
Satın Alma Yönteminin Uygulanması
Hakkında Kapsamlı Değişiklik

1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.

“Gayrimenkul
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2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.1

Hazırlık Esasları (devamı)

2.1.6

Yeni ve Güncellenmiş Standartların Uygulaması (devamı)
UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”
Doğrudan
Giderleştirmeyi
Engelleyen
Kapsamlı Değişiklikler

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.

UMS 27, “Konsolide ve Solo Finansal
Tablolar”
UFRS’lerin
İlk
Kez
Uygulanmasında Yatırım Maliyetlerine İlişkin
Değişiklik

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.

UMS 1, “Finansal Tabloların Sunumu”
UMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” Geri
Satın Alma Opsiyonlu Finansal Araçlar ve
Nakde
Çevrilmelerinde
Doğacak
Yükümlülüklerin Açıklanması Hakkında
Değişiklik

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.

UMS 1, “Finansal Tabloların Sunumu”
Doğrudan Öz kaynağa Kaydedilen Net Gelir
Tablosu Gerekliliğine İlişkin Kapsamlı
Değişiklikler

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.

UMS
39,
“Finansal
Muhasebeleştirme ve Ölçme”
Riskten Korunmaya Konu
Kalemlere İlgili Değişiklikler

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.

Araçlar:
Olabilecek

Şirket yöneticileri, yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde
Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını düşünmektedir.
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2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.2

Konsolidasyon
Hazine Müsteşarlığı 18 Şubat 2008 tarihli “Finansal Raporlama Kapsamında Müsteşarlığımızca
Hazırlanacak Tebliğlere İlişkin Sektör Duyurusu”na göre; sözkonusu Yönetmeliğin 4. maddesinin
birinci fıkrası “Şirket faaliyetlerinin 2. fıkrada belirtilen konularda Müsteşarlıkça çıkarılacak
tebliğler hariç olmak üzere bu Yönetmelik ile Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu
(“TMSK”)’nun finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına ilişkin mevzuat hükümleri
çerçevesinde muhasebeleştirilmesi esastır” hükmünü ve 2. fıkrası “Sigorta sözleşmelerine, bağlı
ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi ve konsolide finansal
tablolar, kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların
düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça çıkarılacak tebliğler ile belirlenir” hükmünü
amirdir.
Bu kapsamda, bahse konu Yönetmeliğin 4. maddesinin 2. fıkrasına ilişkin açıklamaların 3.
maddesindeki “Konsolide finansal tablolara ilişkin tebliğ taslağı 2008 yılı içerisinde hazırlanacak
olup ilk kez 2009 yılı içerisinde uygulamaya konulması planlanmaktadır. Bu itibarla, bu aşamada
TMS 27 uygulanmayacaktır” açıklamasına istinaden ekli finansal tablolar yalnızca Ankara
Anonim Türk Sigorta Şirketi hakkındaki mali bilgileri içermektedir.

2.3

Bölüm Raporlaması
Bölümlere göre raporlamayı gerektirecek herhangi bir farklı faaliyet alanı ve farklı coğrafi bölge
bulunmamaktadır.

2.4

Yabancı Para Karşılıkları
Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) olan YTL cinsiden ifade edilmiştir.
Finansal tablolarının hazırlanması sırasında yabancı para cinsinden (YTL dışındaki para birimleri)
gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda
yer alan yabancı para cinsinden varlıklar ve yükümlülükler, bilanço tarihindeki T.C. Merkez
Bankası alış kuru kullanılarak Yeni Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bu işlemlerden doğan kur farkı
gelir ve giderleri gelir tablosuna dahil edilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan
parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin
belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle YTL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet
cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi
tutulmazlar.
Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda
muhasebeleştirilirler:
Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı
para birimiyle gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele
alınan ve bu tür varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları,
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2.4

Yabancı Para Karşılıkları (devamı)
Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karşı finansal koruma sağlamaya
ilişkin muhasebe politikaları aşağıda açıklanmaktadır) karşı finansal koruma sağlamak
amacıyla gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan kur farkları,
Yurtdışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim yedeklerinde
muhasebeleştirilen ve net yatırımın satışında kar ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti
ya da ihtimali olmayan yurtdışı faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan
doğan kur farkları.

2.5

Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004
tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden, izleyen yıllarda ise
alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer
düşüşleri ayrılarak kayıtlara yansıtılmıştır.
Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda
inşa edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek
gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi
önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri Şirket’in
ilgili muhasebe politikası uyarınca aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için
kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi
tutulurlar.
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen
faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur.
Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan
değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye
dönük olarak muhasebeleştirilir.
(%)
2
20
20
6,6-33

Binalar
Özel Maliyetler
Nakil Vasıtaları
Mobilya, Mefruşat ve Büro makineleri

Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden
kısa olanı ile sahip olunan maddi duran varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması
sonucu oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak
belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir.
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2.6

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan
gayrimenkuller olup, maliyet değerinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarlar ile gösterilmektedirler. Kabul gören kriterlere uyması
durumunda bilançoda yer alan tutara, var olan yatırım amaçlı gayrimenkulun herhangi bir
kısmını değiştirmenin maliyeti dahil edilir. Söz konusu tutara, yatırım amaçlı gayrimenkullere
yapılan günlük bakımlar dahil değildir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanında
doğrusal amortisman yöntemi kullanılmıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkulun amortisman süresi
arazilerde 0, binalarda 50 yıldır.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satışından
gelecekte herhangi bir ekonomik yarar sağlanamayacağının belirlenmesi durumunda bilanço dışı
bırakılırlar. Yatırım amaçlı gayrimenkulun kullanım süresini doldurmasından veya satışından
kaynaklanan kar/zarar, oluştukları dönemde gelir tablosuna dahil edilir.
Transferler, yatırım amaçlı gayrimenkullerin kullanımında bir değişiklik olduğunda yapılır.
Gerçeğe uygun değer esasına göre izlenen yatırım amaçlı gayrimenkulden, sahibi tarafından
kullanılan gayrimenkul sınıfına yapılan bir transferde, transfer sonrasında yapılan
muhasebeleştirme işlemindeki tahmini maliyeti, anılan gayrimenkulun kullanım şeklindeki
değişikliğin gerçekleştiği tarihteki gerçeğe uygun değeridir. Sahibi tarafından kullanılan bir
gayrimenkulün, gerçeğe uygun değer esasına göre gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule
dönüşmesi durumunda, işletme, kullanımdaki değişikliğin gerçekleştiği tarihe kadar “Maddi
Duran Varlıklar”a uygulanan muhasebe politikasını uygular.
Faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanan gayrimenkuller, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak
sınıflandırılmıştır.

2.7

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Bulunmamaktadır.
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve
birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen
faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur.
Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası
etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye
dönük olarak muhasebeleştirilir.
Bilgisayar yazılımı
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana
kadar geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı
ömürlerine göre (3-15 yıl) amortismana tabi tutulur.
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2.8

Finansal Varlıklar
Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun
değerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım
işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden
muhasebeleştirilir. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun
olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan işlem tarihinde kayıtlara alınır veya
kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”,
“vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve
alacaklar” olarak sınıflandırılır.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin
ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü
boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek
tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen
orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar (alım satım amaçlı
finansal varlıklar)
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan
finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde
tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği
zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak
belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun
değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yer
alan varlıklar, dönen varlıklar olarak sınıflandırılırlar.
Vadesine kadar elde tutulacak finansal varlıklar
Şirket’in vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme
planına sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak
sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş
maliyet bedelinden değer düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz
yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır.
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2.8

Finansal Varlıklar (devamı)
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya
(b) alım satım amaçlı finansal varlık olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır
finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla
gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde
ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir.
Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer
verilmektedir. Bu tür varlıkların makul değerinde meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları
içinde gösterilmektedir. İlgili varlığın elden çıkarılması veya değer düşüklüğü olması durumunda
özkaynak hesaplarındaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya hazır
finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve
gelir tablosunda muhasebeleştirilen değer düşüş karşılıkları, sonraki dönemlerde gelir
tablosundan iptal edilemez. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde,
değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının
muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden
muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı gelir tablosunda iptal edilebilir.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve
krediler bu kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto
edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir.
İştirakler
Bulunmamaktadır.

2.9

Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Finansal olmayan varlıklarda değer düşüklüğü
Şerefiye gibi sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl değer
düşüklüğü testi uygulanır. İtfaya tabi olan varlıklar için ise defter değerinin geri kazanılmasının
mümkün olmadığı durum ya da olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır.
Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı
kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun
değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için
varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düşük seviyede gruplanır (nakit üreten
birimler). Şerefiye haricinde değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her
raporlama tarihinde değer düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.
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2.9

Varlıklarda Değer Düşüklüğü (devamı)
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü (devamı)
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık
veya finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin
göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk
muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu
olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen
gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer
düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü
zararı oluşur. Kredi ve alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit
akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü
değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde,
bütün finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden
düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından
düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve
azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla
ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün
iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması
durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında
meydana gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.

2.10

Türev Finansal Araçlar
30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla türev finansal araç bulunmamaktadır.

2.11

Finansal Varlıkların Netleştirilmesi (Mahsup Edilmesi)
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri
net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler.

2.12

Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren
vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer
değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
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2.13

Sermaye
30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla Şirket’in nominal sermayesi 150.000.000 YTL’dir. Şirket’in
çıkarılmış sermayesi 45.000.000 YTL’si her biri 0,5 YTL nominal değerde 90.000.000 paya
bölünmüş A Grubu, 95.437.350 YTL’si her biri 0,5 YTL nominal değerde 190.874.700 paya
bölünmüş B Grubu ve 9.562.650 YTL’si her biri 0,5 YTL nominal değerde 19.125.300 paya
bölünmüş C Grubu paylardan oluşmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla (A ve B) Grubu payların
tamamı ortaklardan T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bakım ve Yardım Sandığı’na aittir. C
Grubu paylarının 18.186.890 adedi T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bakım ve Yardım
Sandığı’na, 932.662 adedi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar
Kurumu’na, 5.746 adedi Servet Gürkan’a, 1 adedi Metin Büyükçetin’e ve 1 adedi de Fatma
Demirci’ye aittir.
(A) Grubu pay sahiplerine, kardan %10 oranında öncelikli pay alma hakkıyla Denetim Kurulu
üyelerinden en az ikisinin aday gösterme hakkı mevcuttur.

T.C. Emniyet Gm. Polis Bakım ve Yardım Sandığı
T.C. Çalışma ve Güv. Bak. Sosyal Sig. Kurumu
Diğer
Toplam Sermaye
Ödenmemiş Sermaye
Ödenmiş Sermaye

30 Haziran 2008
Pay Tutarı
Pay Oranı %
YTL
149.530.795
%99,69
466.331
<1
2.874
<1
150.000.000
(20.000.000)
130.000.000
100,00

30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla, Şirket’in kayıtlı sermayesi 150.000.000 YTL’dir.
31 Aralık 2007 itibarıyla 30.000.000 YTL olan ödenmemiş sermayenin 10.000.000 YTL’lik
kısmı 30 Haziran 2008 tarihinde nakden ödenmiştir.
2.14

Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri – Sınıflandırma
Şirket, sigorta riski transferi sağlayan sigorta sözleşmeleri üretmektedir.
Sigorta Sözleşmeleri
Gelecekte gerçekleşmesi kesin olmayan olayın (sigorta konusu olay) sigortalıyı olumsuz bir
şekilde etkilemesi halinde sigortalıya tazminat ödemeyi kabul ederek bir tarafın (sigortacı) diğer
taraftan (sigortalı) önemli bir sigorta riskini kabul ettiği sözleşmeler sigorta sözleşmesidir. Şirket,
bir ya da daha fazla sözleşmeden doğabilecek hasarların sigortacı (reasürör) tarafından diğer bir
sigortacıya (sedan işletme) karşılanması amacıyla düzenlenen sigorta sözleşmeleri olan reasürans
sözleşmeleri de yapmaktadır. Sigorta sözleşme sınıflamasına, Şirket’in yaptığı sigorta
sözleşmeleri ve elinde bulundurduğu reasürans sözleşmeleri dahil olur.
Şirket sözleşmeleri sigorta riskinin transfer edildiği tarihte kayda alınıp, sözleşmeden kaynaklı
bütün hak ve yükümlülüklerin vade ve/veya itfasına kadar kayıtlarda sigorta sözleşmesi olarak
sınıflandırılmaktadır.
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2.14

Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri – Sınıflandırma (devamı)
Yatırım Sözleşmeleri
Yatırım sözleşmeleri, önemli bir sigorta riski transferi sağlamayan ancak finansal risk transferi
sağlayan sözleşmelerdir. Şirket’in yatırım sözleşmeleri bulunmamaktadır.

2.15

Sigorta ve Yatırım Sözleşmelerinde İsteğe Bağlı Katılım Özellikleri
Şirket’in yatırım sözleşmeleri bulunmamaktadır. Şirket’in sigorta sözleşmelerinde isteğe bağlı
katılım özelliği bulunmamaktadır.

2.16

İsteğe Bağlı Katılım Özelliği Olmayan Yatırım Sözleşmeleri
Şirket’in yatırım sözleşmeleri bulunmamaktadır.

2.17

Borçlar
Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla 155.587 YTL spot kredi borcu bulunmaktadır. İlgili tutar
finansal tablolarda diğer finansal borçlar içinde yer almaktadır.

2.18

Gelir Vergisi
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye
tabi kar, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi
ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda
yer verilen kardan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla
yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenmiş Vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda
gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici
farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak
hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici
farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları,
gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle
muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da
mali kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve
yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında)
kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.
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2.18

Gelir Vergisi (devamı)
Ertelenmiş Vergi (devamı)
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol
edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar
haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile
ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile
ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın
gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın
kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması
şartlarıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş
vergi varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine
imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin
yerine getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya
önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş
vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla
varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin
ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini
mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı
vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi varlık
ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili
kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen
ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki döneme ait
ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. İşletme
birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın
tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği
payın satın alım maliyetini aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.

2.19

Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik
veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan
Faydalar Standardı (“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik
fayda planları olarak nitelendirilir.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, gelir tablosuna alınmamış aktüeryal
kazanç ve zararlar nispetinde düzeltilmesinden sonra kalan yükümlülüğün bugünkü değerini ifade
eder.
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2.20

Karşılıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak,
bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin
edilmesi yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak
ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü
değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü
taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil
edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak
muhasebeleştirilir.

2.21

Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi
Prim ve Komisyon Geliri
Prim geliri yıl içinde tanzim edilen poliçe gelirlerinden oluşmaktadır. Kazanılmamış primler
karşılığı, bilanço tarihinde yürürlükte bulunan poliçeler üzerinden gün esası dikkate alınarak
hesaplanmıştır.
Reasürörlere devredilen primler nedeniyle alınan komisyonların gelecek dönem veya dönemlere
isabet eden kısmı ertelenmiş komisyon gelirleri olarak muhasebeleşmektedir.
Faiz gelir ve gideri
Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki gelir tablosunda tahakkuk esasına göre
muhasebeleştirilmektedir. Faiz geliri sabit getirili yatırım araçlarının kuponlarından sağlanan
gelirleri ve iskontolu devlet tahvillerinin iç iskonto esasına göre değerlenmelerini kapsar.
Temettü geliri
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu
zaman kayda alınır.

2.22

Finansal Kiralamalar
Kiralama - kiracı durumunda Şirket
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri,
finansal kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak
sınıflandırılır.
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2.22

Finansal Kiralamalar (devamı)
Kiralama - kiracı durumunda Şirket (devamı)
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da asgari
kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı
olan yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal kiralama
ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan ana para
ödemesi olarak ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda
faiz hesaplanmasını sağlar. Finansal giderlerin, Şirket’in yukarıda ayrıntılarına yer verilen genel
borçlanma politikası kapsamında finansman giderlerinin aktifleştirilen kısmı haricindeki bölümü
gelir tablosuna kaydedilir.
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için
alınan veya alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna
kaydedilir), kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir.

2.23

Kar Payı Dağıtımı
Bilanço tarihinden sonra ödeneceği ilan edilen kar payları bulunmamaktadır.

3.

Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri
Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri bulunmamaktadır.

4.

Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi

4.1

Sigorta Riski

4.1.1

Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan risklerin yönetilmesindeki amaç ve bu risklerin
azaltılmasına ilişkin politikalar
Sigorta riski, gerçekleşme ihtimali bulunan olaylara teminat verme sürecinde sigortacılık
tekniğinin doğru ve etkin olarak uygulanamamasından kaynaklanabilecek risktir. Riskin
seçiminden ve seçilen riske verilecek teminatın kapsamının, koşullarının ve fiyatının hatalı
belirlenmesinden ya da sigortalılara verilen teminatların, hangilerinin, hangi tutara kadar Şirket
bünyesinde tutulacağının ve devredilmesine karar verilenlerin hangi koşullarda, kimlere
devredileceğinin hatalı belirlenmesinden kaynaklanmaktadır.
Risk yönetimi politikalarının temel amacı, risk ölçme, değerlendirme ve kontrol usullerinin
saptanması ve nihai olarak Şirket’in aktif kalitesi ile belirli bir getiri karşılığında üstlenmeyi göze
aldığı risk düzeyinin, sigortacılık mevzuatının öngördüğü sınırlar ve Şirket’in risk toleransı ile
uyumunun sağlanmasıdır. Nihai amacın gerçekleştirilmesi; sigortacılık faaliyetinden kaynaklanan
riskin seçiminde, riske ilişkin tam ve doğru bilgi edinme yoluyla riskin kalitesinin önemle
gözetilmesi, risk portföyü hasar frekansı ile hasar şiddetlerinin etkin olarak izlenmesi, treteler,
ihtiyari reasürans ve koasürans anlaşmaları gibi riskin devrine ilişkin araçlar ile risk limitleri gibi
risk yönetimi araçlarının etkin biçimde kullanılması yolları ile sağlanmaktadır.
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4.

Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.1

Sigorta Riski (devamı)

4.1.1

Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan risklerin yönetilmesindeki amaç ve bu risklerin
azaltılmasına ilişkin politikalar (devamı)
Risk kabulü her halükarda ihtiyatlılık prensipleri çerçevesinde teknik kar beklentisine göre yapılır.
Poliçe teminat kapsam, koşul ve fiyatı bu beklentiye yönelik olarak oluşturulur.
Sigortalama sürecinin başlangıcını oluşturan poliçelendirme işlemlerini yerine getiren tüm yetki
sahiplerinin, Şirket’in ilgili işlemden doğan riskleri kabullenmesinin uygun olacağına kani ve bu
kanaate ulaşmasına yetecek tüm istihbari bilgiyi temin etmiş olması esastır. Diğer taraftan risk
kabul kararı, verilecek teminatın reasürörlere ve/veya koasürörlere devri imkanı ve koşullarının
irdelenmesi ile olanaklı hale gelmektedir.
Taşınılan sigorta risklerinin Şirket’in mali bünyesini tahrip edici nitelikteki zararlara sebebiyet
vermesinin önüne geçilmesi, taşınılan risklerin Şirketin risk toleransı ve öz kaynak olanaklarının
üstünde kalan kısmının, treteler, ihtiyari reasürans ve koasürans anlaşmaları yoluyla
reasürörlere/koasürörlere devri ile sağlanır. Reasürans korumasının kapsamı ve koşulları her
sigorta branşının kendine özgü yapısı dikkate alınarak belirlenir.

4.1.1.1 Sigorta riskine karşı duyarlılık
Sigorta riskleri genel olarak, deprem ve sair katastrofik riskler dışında normal bir faaliyet
döneminde telafi edilemeyecek büyüklükte zararlara yol açabilecek nitelik taşımamaktadır. Bu
itibarla, sigorta riski açısından yüksek derecede duyarlılık deprem ve sair katastrofik riskler için
söz konusudur.
Deprem ve sair katastrofik risklerden kaynaklanabilecek tazminat tutarlarının, yapılmış olan hasar
fazlası anlaşmalarının üst limitlerinin üzerinde gerçekleşmesi durumu Şirket’in birincil derecedeki
sigortacılık riski olarak öne çıkmakta ve ihtiyatlı bir yaklaşımla yönetilmektedir. Hasar fazlası
anlaşmaları üst limiti, olası İstanbul depreminin şiddeti ve oluşturacağı zarar ihtimali bakımından
öngörülen en kötü senaryo tahtında ve uluslararası kabul görmüş deprem modellemeleri
vasıtasıyla belirlenmektedir. 2008 yılı için hasar fazlası anlaşması üst limiti 5 Milyon Avro’su
konservasyonda kalmak üzere 20 Milyon Avro olarak belirlenmiştir.
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4.

Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.1

Sigorta Riski (devamı)

4.1.1

Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan risklerin yönetilmesindeki amaç ve bu risklerin
azaltılmasına ilişkin politikalar (devamı)

4.1.1.2 Sigorta riski yoğunlaşmaları
Şirket’in branşlar bazında sigortacılık riski yoğunlaşması brüt ve net (reasürans sonrası) olarak
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
Toplam Hasar Yükümlülüğü (*)
30 Haziran 2008
Kaza
Hastalık / Sağlık
Kara Araçları
Su Araçları
Nakliyat
Yangın ve Doğal Afetler
Genel Zararlar
Kara Araçları Sorumluluk
Genel Sorumluluk
Hukuksal Koruma
Toplam

Brüt Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
1.335.440
8.069
13.960.257
117.474
865.672
13.834.508
8.398.525
31.489.526
974.647
568
70.984.686

Toplam Hasar
Yükümlülüğü
Reasürör Payı
(772.602)
(2.736.052)
(77.605)
(440.432)
(12.147.796)
(6.994.942)
(6.204.409)
(625.455)
(29.999.293)

Net Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
562.838
8.069
11.224.205
39.869
425.240
1.686.712
1.403.583
25.285.117
349.192
568
40.985.393

(*) Toplam hasar yükümlülüğü, fiilen gerçekleşmiş tahmini tazminat bedelleri, gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş tazminat bedelleri, rücu tenzili ile muallak yeterlilik testi sonucu gelen ilaveleri ve endirekt
hasarları içermektedir.

Şirket’in hasarın oluştuğu coğrafi bölgeye göre sigorta riski yoğunlaşması brüt ve net (reasürans
sonrası) olarak aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
Toplam Hasar Yükümlülüğü (*)
30 Haziran 2008
Türkiye
Toplam

Brüt Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
47.845.591
47.845.591

Toplam Hasar
Yükümlülüğü
Reasürör Payı
(28.674.451)
(28.674.451)

Net Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
19.171.140
19.171.140

(*) Toplam hasar yükümlülüğü, fiilen gerçekleşmiş tahmini tazminat bedellerini içermektedir. 9.262.967
YTL tutarındaki net IBNR, 3.652.432 YTL tutarındaki net Muallak Yeterlilik Testi hesaplama ilaveleri ve
4.486.449 YTL tutarındaki net rücu tenzili hariçtir. Ülke dağılımı yapılamadığından tamamı Türkiye’ye
yazılmıştır.

Toplam hasar yükümlülüğü coğrafi bölge dağılımı yapılamamaktadır.
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4.

Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.1

Sigorta Riski (devamı)

4.1.1

Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan risklerin yönetilmesindeki amaç ve bu risklerin
azaltılmasına ilişkin politikalar (devamı)

4.1.1.2 Sigorta riski yoğunlaşmaları (devamı)
Şirket’in para birimine göre sigorta riski yoğunlaşması brüt ve net (reasürans sonrası) olarak
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
Toplam Hasar Yükümlülüğü (*)
30 Haziran 2008
Yeni Türk Lirası
Amerikan Doları
Avro
Toplam

Brüt Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
34.775.338
12.827.731
242.522
47.845.591

Toplam Hasar
Yükümlülüğü
Reasürör Payı
(15.649.343)
(12.802.854)
(222.254)
(28.674.451)

Net Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
19.125.995
24.877
20.268
19.171.140

(*) Toplam hasar yükümlülüğü, fiilen gerçekleşmiş tahmini tazminat bedellerini içermektedir. 9.262.964
YTL tutarındaki net IBNR, 3.652.432 YTL tutarındaki net Muallak Yeterlilik Testi hesaplama ilaveleri ve
4.486.449 YTL tutarındaki net rücu tenzili hariçtir.

4.1.1.3 Gerçekleşen hasarların geçmiş tahminlerle karşılaştırılması
Branşlar itibarıyla muallak tazminat karşılığı yeterlilik tablosu aşağıda sunulmuştur. Bu tablo,
Şirket’in son beş yıl itibarıyla ayırdığı muallak tazminat karşılığının, bu karşılıkların konusu olan
dosyalara ilişkin olarak tüm gider payları da dahil olmak üzere fiilen ödemiş olduğu tazminat
bedeli toplamına oranı olan muallak tazminat karşılığı yeterlilik oranını göstermektedir. Ayrı ayrı
hesaplanmış muallak tazminat karşılığı yeterlilik oranının, cari hesap yılı hariç olmak üzere, son
beş yıllık aritmetik ortalamasının %95’in altında olması halinde, bu oran ile %95 oranı arasındaki
fark, cari yıl muallak tazminat karşılığı ile çarpılarak yeterlilik oranı fark tutarı bulunur. Yeterlilik
oranı fark tutarı her bir branş için ayrı ayrı ilave edilerek cari yılda ayrılacak nihai muallak
tazminat karşılığı tutarına ulaşılmaktadır.
30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla muallak hasar karşılığı yeterlilik tablosu aşağıda sunulmuştur.
Muallak Yeterlilik Oranları
Yangın
Nakliyat
KMAMSS
Kaza
Makina Montaj
Hukuksal Koruma
Ferdi Kaza

Oran %
94
138
79
79
22
86
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4.

Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.1

Sigorta Riski (devamı)

4.1.1

Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan risklerin yönetilmesindeki amaç ve bu risklerin
azaltılmasına ilişkin politikalar (devamı)

4.1.1.4 Finansal tablolar üzerinde önemli etkiye sahip olan her değişikliğin etkisini ayrı olarak
göstererek sigorta varlık ve borçlarının ölçümünde kullanılan varsayımlardaki
değişikliklerin etkileri
7 Ağustos 2007 tarihinde yayınlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik
Karşılıklarına ve bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” ile bazı teknik
karşılık hesaplamalarında 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı değişiklikler
gerçekleşmiştir.
Buna göre, yukarıda bahsedilen yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce net primler üzerinden
hesaplanmakta olan kazanılmamış primler karşılığının, 1 Ocak 2008’den itibaren tahakkuk etmiş
primlerin herhangi bir komisyon veya diğer indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre
hesaplanması öngörülmektedir. Bununla birlikte, aracılara ödenen komisyonlar, reasüröre
devredilen primler nedeniyle alınan komisyonlar, üretim gider payları ile bölüşmesiz reasürans
anlaşmaları için ödenen tutarların gelecek dönem veya dönemlere isabet eden kısmı ertelenmiş
gelirler ve ertelenmiş giderler hesapları ile diğer ilgili hesaplar altında muhasebeleştirilir. İlgili
değişikliğin finansal tablo üzerindeki etkisi 5.899.232 YTL kazanılmamış primler karşılığını
artırırken, ödenen komisyonların gelecek dönemlere isabet eden 8.862.370 YTL’lik kısmı
ertelenmiş gelir, alınan komisyonların gelecek dönemlere isabet eden 2.963.138 YTL’lik kısmı
ertelenmiş gider olarak finansal tablolara yansıtılmıştır.
Yukarıda bahsedilen yönetmelik ile birlikte 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren, sigorta sözleşmesinin
süresi boyunca üstlenilen risk düzeyi ile kazanılan primlerin zamana bağlı dağılımının uyumlu
olmadığı kabul edilen sigorta branşlarında, devam eden riskler karşılığı hesaplanmaya
başlanmıştır. Bilanço tarihi itibarıyla, ilgili karşılığın finansal tablolar üzerindeki etkisi net
2.738.559 YTL gider yönünde olmuştur. Bununla birlikte, Hazine Müsteşarlığı’nın 28 Temmuz
2007 tarih ve 2008/33 sayılı sektör duyurusunun 1. maddesindeki “...devam eden riskler karşılığı
açılış bilançosuna dahil edilecek ve etkileri geçmiş yıl kar/zararlarında gösterilecektir” hükmüne
istinaden 31 Aralık 2007 itibarıyla net 2.300.718 YTL hesaplanmış ve etkileri 30 Haziran 2008
finansal tablolarında geçmiş yıl kar/zararlarında gösterilmiştir.
Önceki dönemden farklı olarak, 1 Ocak 2008’den itibaren geçerli olmak üzere muallak tazminat
karşılığına ilişkin hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilmiş olarak
dikkate alınmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla muallak tazminat karşılığına ilişkin hesaplamalarda
5.811.291 YTL ve 1.324.842 YTL reasürör payı, rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri
bulunmaktadır fakat bu tutarlar karşılık çalışmasında tenzil edilmemiştir.
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4.

Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.1

Sigorta Riski (devamı)

4.1.1

Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan risklerin yönetilmesindeki amaç ve bu risklerin
azaltılmasına ilişkin politikalar (devamı)

4.1.1.4 Finansal tablolar üzerinde önemli etkiye sahip olan her değişikliğin etkisini ayrı olarak
göstererek sigorta varlık ve borçlarının ölçümünde kullanılan varsayımlardaki
değişikliklerin etkileri (devamı)
Bununla birlikte, 1 Ocak 2008’den geçerli olmak üzere cari hesap dönemi muallak tazminat
karşılığı tutarı, Müsteşarlıkça belirlenen aktüeryal zincirleme merdiven metodu ile bulunan
tutardan küçük olması durumunda (2008 yılı hesaplamalarında, aktüeryal zincirleme merdiven
metoduna istinaden bulunan muallak hasar tutarının %80’i dikkate alınır), ilgili sigorta branşlarına
ek karşılık ayrılmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla, Şirket bilgi işlem çalışmaları
tamamlanamadığından aktüeryal zincirleme merdiven metodu hesaplaması yapmamıştır.
Branşlar itibarıyla hesaplanmış olan muallak tazminat karşılığı yeterlilik oranının, cari hesap yılı
hariç olmak üzere, son beş yıllık aritmetik ortalamasının % 95’in altında olması halinde, bu oran
ile % 95 oranı arasındaki fark, cari yıl muallak tazminat karşılığı ile çarpılarak yeterlilik oranı fark
tutarı bulunur. Yeterlilik oranı fark tutarı her bir branş için ayrı ayrı ilave edilerek cari yılda
ayrılacak nihai muallak tazminat karşılığı hesaplanır. Buna göre, bilanço tarihi itibarıyla muallak
tazminat karşılığı yeterlilik testi sonucunda 3.652.432 YTL ek karşılık ayrılmıştır.
1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, takip eden hesap dönemlerinde meydana
gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak
üzere kredi ve deprem teminatları için dengeleme karşılığı ayrılmaktadır. Buna göre, bilanço tarihi
itibarıyla 73.828 YTL dengeleme karşılığı ayrılmıştır.
4.2

Finansal Risk

4.2.1

Sermaye yapısı ve yönetimi
Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer
yandan da teknik karşılık ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı
hedeflemektedir.
Şirket’in yönetim kurulu sermaye yapısını yılda iki kez inceler. Bu incelemeler sırasında kurul,
sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskleri değerlendirir. Şirket,
kurulun yaptığı önerilerilere dayanarak, sermaye yapısını, temettü ödemeleri, yeni hisse ihracı ve
hisselerin geri satın alımı yollarıyla dengede tutmayı amaçlamaktadır.
Şirket’in genel stratejisi 2000 yılından beri aynı şekilde devam etmektedir.
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4.

Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.2

Finansal Risk (devamı)

4.2.2

Sermaye gereksinimine ilişkin açıklamalar
Şirket’in sermaye yönetimindeki amacı; Şirket’in gelir getiren bir işletme olarak devamlılığını
sağlamak, hissedar ve kurumsal ortakların faydasını gözetmek, aynı zamanda sermayenin
maliyetini azaltmak için en verimli sermaye yapısının sürekliliğini sağlamaktır.
19 Ocak 2008 tarih ve 26761 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve
Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde hesaplanan sermaye yeterliliği sonucuna
göre, Şirket’in 30 Haziran 2008 itibarıyla sermaye yeterliliği sonuçlarının özeti aşağıdaki gibidir:
30 Haziran
2008

4.2.3

1.Prim Esasına Göre
2.Hasar Esasına Göre
BİRİNCİ YÖNTEME GÖRE GEREKLİ ÖZSERMAYE

21.764.236
22.476.699
22.476.699

1.Aktif Riski
2.Reasürans Farkı
3.Aşırı Prim Artış
4. Muallak Tazminat Riski
5. Yazım Riski
6. Kur Riski

26.966.946
4.395.161
3.580.463
19.487.353
476.343

İKİNCİ YÖNTEME GÖRE GEREKLİ ÖZSERMAYE

54.906.266

ŞİRKET İÇİN GEREKLİ ÖZSERMAYE TUTARI

54.906.266

ÖZSERMAYE
ÖZ SERMAYEDEN İNDİRİLEN İŞTİRAK TUTARI

52.246.127
71.429

SERMAYE YETERLİLİK SONUCU

(2.731.568)

Finansal risk faktörleri
Şirket, finansal varlık ve yükümlükleri ile reasürans varlık ve de yükümlükleri nedeniyle piyasa
riski (kur riski, faiz oranı riski, ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır.
Şirket’in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal
performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine
odaklanmaktadır. Şirket, finansal yatırımları sebebiyle genelde faiz oranı riskine, sigorta
alacakları sebebiyle de likidite riskine maruz kalmaktadır.
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4.

Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.2

Finansal Risk (devamı)

4.2.3

Finansal risk faktörleri (devamı)
Kredi riski
Kredi riski, Şirket’e borçlu olan tarafların yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine
getirememesinden kaynaklanan durumu ifade etmektedir. Bu grup altındaki risklerin kontrolü,
muaccel alacaklar, donuk alacaklar, alacaklara karşılık alınan teminatlar, Şirket’e borçlu olan
tarafların teknik performansları ile mevduat ve ortaklık ilişkisi kurulmuş olan ilişkili tarafların
irdelenmesi ile sağlanmaktadır.
Kredi riskinin etkin yönetimi için sorunların erken teşhisi ve tanımlanması esastır. Bu nedenle
bilginin zamanında temin edilmesi ve Şirket’teki uygun birimlerle bir an önce paylaşılması
sağlanmaktadır. Kredi riskini olumsuz yönde etkileyecek, Şirket’in risk toleransının üzerinde bir
kredi riskine yol açabilecek, sigorta aracıları için tahsilat oranlarındaki bozulmalar, üretim
performanslarındaki düşüşler, Şirket kurallarına uyum disiplinindeki gevşemeler ve diğer istihbari
veriler, reasürör firma ve diğer karşı taraflar için ise istihbar edilen her türlü olumsuz
derecelendirme ve gelişmelere ait göstergeler erken uyarı sinyali olarak belirlenmektedir.
30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla ticari alacakların 23.567.956 YTL’si şüpheli alacak olarak
sınıflanmıştır.
Şüpheli Hale Gelmiş Alacaklar
Yasal takipteki acente alacakları
Dava ve icra aşamasındaki rücu alacakları
Toplam

Toplam Alacak Teminatlı Kısım
12.712.070
5.263.760
10.855.886
23.567.956
5.263.760

Şüpheli hale gelmiş alacaklara ilişkin hareket tablosu aşağıda sunulmuştur.
Şüpheli Hale Gelmiş Alacaklar
Açılış bakiyesi, 1 Ocak
Dönem gideri
Tahsilatlar
Kapanış bakiyesi, 30 Haziran

YTL
19.555.034
4.012.922
23.567.956

4.012.922 YTL dönem gideri yeni açılan davalar-tahsilatları kapsamaktadır. Şirket, şüpheli
alacaklardan dönem içinde yapılan tahsilatları belirleyemediği için dönem gideri ve tahsilat ayrımı
yapılamamıştır.
30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla vadesi gelmiş alacaklara ilişkin yaşlandırma tablosu aşağıda
sunulmuştur. Vadesi gelmiş alacaklardan iki ayı aşan süredir (+61 gün) tahsil edilemeyen kısma
ilişkin olarak önceki yıllarda ayrılmış olan, ancak 14 Haziran 2007 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümleri arasında yer almadığı için ayrılması uygulamasına son
verilen ve kullanımı Hazine Müsteşarlığı’nca Şirketlere bırakılan 3.170.102 YTL tutarındaki prim
alacak karşılığını gelir kaydetmiştir.
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4.

Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.2

Finansal Risk (devamı)

4.2.3

Finansal risk faktörleri (devamı)
Kredi riski (devamı)
Vadesi Gelmiş Alacaklar
0-30 gün
31-60 gün
61-90 gün

30 Haziran
2008
21.470.293
9.295.806
9.525.456

Vadesi Gelmemiş Alacaklar
Toplam(*)

23.984.156
64.275.711

(*) Finansal tablolarda belirtilen sigortacılık faaliyetlerden alacaklar bakiyesinde 64.275.711 YTL tutarının
haricinde aracılar kanalıyla veya kredi kartı ile tahsil edilip Şirket’e henüz devredilmemiş 5.481.437 YTL
bulunmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla 2.110.604 YTL ve 2.112.235 YTL sırasıyla çek ve senet depolarında
yer almaktadır.

30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla vadesi gelmiş ve gelmemiş alacaklar için alınmış olan 37.927.068
YTL tutarındaki teminatların detayı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
30 Haziran
2008
2.945.325
248.643
33.342.520
1.390.580
37.927.068

Teminat Türü
Teminat Mektubu
Devlet Tahvili ve Hisse Senedi
Gayrimenkul İpoteği
Diğer Teminatlar
TOPLAM
Piyasa riski

Piyasa riski, Şirket’in finansal pozisyonunda finansal piyasalardaki dalgalanmalardan
kaynaklanan ve faiz, kur ve tahvil-bono, hisse senedi fiyat değişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan
riskler olarak tanımlanmaktadır.
Bilanço tarihi itibarıyla Şirket’in piyasa riskine maruz finansal varlığı bulunmamaktadır.
Faiz oranı riski
Faiz oranı riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların faize duyarlı varlık ve
yükümlülüklerin değerinde meydana getirebileceği değer düşüşü olarak tanımlanmaktadır. Bu
risk, menkul kıymetler portföyünün sabit ve değişken faizli menkul kıymetler cinsinden
çeşitlenmesi suretiyle yönetilmektedir.
Bilanço tarihi itibarıyla Şirket’in faiz oranı riskine sahip varlık veya yükümlülüğü
bulunmamaktadır.
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4.

Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.2

Finansal Risk (devamı)

4.2.3

Finansal risk faktörleri (devamı)
Kur riski
Kur riski, Şirket’in yabancı para varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki farka bağlı olarak
şekillenen kurlardaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan zarar riski olarak tanımlanmaktadır.
Diğer taraftan, farklı döviz cinslerinin birbirine kıyasla gösterdikleri değer değişimi de kur
riskinin bir diğer boyutu olarak ortaya çıkmaktadır. Kur riski, net döviz pozisyonunun açık
yaratmayacak şekilde oluşturulması suretiyle yönetilmektedir.
30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla yabancı para cinsinden varlıkların ve yükümlülüklerin dağılımı
aşağıdaki gibidir:
30 Haziran
2008
9.331.465
3.025.376
6.306.089

A. Döviz cinsinden varlıklar
B. Döviz cinsinden yükümlülükler
Net döviz pozisyonu (A-B)

Döviz bazında ayrıntılı yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2008
Bankalar

Döviz Cinsi
USD
EUR

Döviz Tutarı
2.015.315
2.018.932

YTL Tutarı
2.466.141
3.890.684
6.356.825

USD
EUR

731.463
1.079.108

895.091
2.079.549
2.974.640

USD
EUR

1.155.176
812.953

1.413.589
1.566.642
2.980.231

USD
EUR

20.329
10.517

24.877
20.268
45.145

Toplam
Alacaklar
Toplam
Borçlar
Toplam
Karşılıklar
Toplam
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4.

Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.2

Finansal Risk (devamı)

4.2.3

Finansal risk faktörleri (devamı)
Kur riski (devamı)
Banka, alacaklar ve borçlar dışındaki diğer bilanço kalemleri için bilanço tarihi itibarıyla yabancı
para pozisyonu verilmemiştir.
Kur riskine duyarlılık
Aşağıdaki tablo, Şirket’in ABD Doları kurundaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını ve
değişimler sonucunda karşılaşacağı kazanç ya da kaybı göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey
yöneticiler Şirket içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran
yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece
dönem sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerde
yıl sonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Pozitif değer, kar/zarardaki artışı ifade
eder.
USD
(%10 değer artışı)
197.252

USD
(%10 değer azalışı)
(197.252)

Avro
(%10 değer azalışı)
442.386

Avro
(%10 değer azalışı)
(442.386)

Banka, alacaklar, borçlar ve muallak hasar karşılığı dışındaki diğer bilanço kalemleri için bilanço
tarihi itibarıyla yabancı para pozisyonu verilmemiştir. Diğer bilanço kalemleri için yabancı para
pozisyonu verilmediği için sadece banka, alacaklar, borçlar ve muallak hasar karşılığı kalemleri
için kur riskine duyarlılık hesaplanabilmiştir.
Diğer fiyat riskleri
Fiyat riskleri Şirket’in hisse senedi pozisyonlarının değerinde, fiyat dalgalanmaları nedeniyle
meydana gelebilecek zarar riskidir. Bilanço tarihi itibarıyla Şirket’in diğer fiyat riski
bulunmamaktadır.
Hisse senedi fiyat riskine duyarlılık
Bilanço tarihi itibarıyla Şirket’in elinde bulundurduğu satılmaya hazır finansal varlıklar maliyet
yöntemine göre değerlenmiştir. Bu bakımdan fiyat riski bulunmamaktadır.
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4.

Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.2

Finansal Risk (devamı)

4.2.3

Finansal risk faktörleri (devamı)
Likidite riski (devamı)
Likidite riski, Şirket’in vadesi gelen yükümlülüklerini karşılayamaması olasılığını ifade
etmektedir. Söz konusu risk, piyasalarda oluşan bazı engeller ya da istikrarsızlıklar nedeniyle
Şirket’in pozisyonlarını uygun bir fiyatta, yeterli tutarlarda ve hızlı olarak nakde çevirememesi,
nakit giriş-çıkışlarındaki düzensizlikler ve vadeye bağlı nakit akımı uyumsuzlukları nedeniyle
fonlama yükümlülüğünü makul bir maliyet ile potansiyel olarak yerine getirememesi
durumlarında oluşabilecek zararları kapsamaktadır.
Likidite riski ile ilgili değerlendirmeler Şirket’in varlık ve yükümlülüklerinin cins ve vadeleri ile
ekonomik kriz ya da deprem ve sair katastrofik sigortalama risklerinin oluşması durumlarında,
tahsilatlardaki gecikmeler veya tazminat vadeleri ile tazminatlarda reasürör paylarının vadeleri
arasındaki olası uyumsuzlukları içerecek şekilde yapılmaktadır. Sigorta sözleşmeleri geleceğe
dönük yükümlülükleri içeren anlaşmalar olduğundan bu yükümlülüklerin ne zaman ve ne tutarda
gerçekleşeceği belirsizdir. Bu itibarla, Şirket’in hasar ödeyebilirliği elinde tuttuğu finansal
varlıkların likiditesi ile çok yakından ilişkilidir. Likidite riski, nakit ve menkul kıymetler
portföyünün vade yapısının mevcut ve muhtemel yükümlülüklere göre ayarlanması suretiyle
yönetilmektedir.
Şirket’in 30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla vadesi kesin olarak bilinen varlık ve yükümlülüklerinin
kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
1 yıl ve
üzeri

1 aya kadar

1-3 ay

3ay -1 yıl

90.461.257
21.842.301
-

27.802.986
-

15.586.570
-

56.466
-

14.034.738

90.461.257
581.360
69.733.268
14.034.738

112.303.558

27.802.986

15.586.570

56.466

19.061.043

174.810.623

Borçlar/Teknik
Karşılıklar
Diğer Pasifler

4.251.076
-

355.003
-

-

-

116.448.727
53.755.817

121.054.806
53.755.817

Toplam Yükümlülükler

4.251.076

355.003

-

-

170.204.544

174.810.623

Net likidite fazlası /
(açığı)
108.052.482

27.447.983

15.586.570

56.466 (151.143.501)

-

Nakit ve Nakit Benzeri
Varlıklar
Finansal Varlıklar
Alacaklar
Diğer Aktifler
Toplam Varlıklar
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4.

Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.2

Finansal Risk (devamı)

4.2.3

Finansal risk faktörleri (devamı)
Likidite riski (devamı)
Finansal Araçlar Kategorileri
30 Haziran 2008
Finansal Varlıklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

Defter değeri

Gerçeğe uygun değeri

581.360
581.360

581.360
581.360

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
Rayiç değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleşen
işlemlerde, bir varlığın karşılığında el değiştirebileceği veya bir yükümlülüğün karşılanabileceği
değerdir.
Şirket, finansal enstrümanların tahmini rayiç değerlerini halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve
uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini
değerlendirip rayiç değerleri tahmin edebilmek, yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç
olarak burada sunulan tahminler, Şirket’in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların
göstergesi olamaz.
Rayiç değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların rayiç değerlerinin
tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır:
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler ve diğer finansal varlıklar dahil olmak üzere maliyet bedeli ile
gösterilen finansal varlıkların rayiç değerlerinin kısa vadeli olmaları ve muhtemel zararların
önemsiz miktarda olabileceği düşünülerek defter değerlerine yaklaştığı öngörülmektedir.
Devlet iç borçlanma senetlerinin ve hisse senetlerinin rayiç değerlerinin belirlenmesinde piyasa
fiyatları esas alınır.
Finansal yükümlülükler
Kısa vadeli olmaları sebebiyle parasal yükümlülüklerin rayiç değerlerinin defter değerlerine
yaklaştığı varsayılmaktadır.
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4.

Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)

4.2

Finansal Risk (devamı)

4.2.3

Finansal risk faktörleri (devamı)
Finansal yükümlülükler (devamı)
Asal finansal araçta veya asal sigorta sözleşmesinde saklı parça birleştirme özelliği, parça bazlı
yapılan ödemelerin fon varlıklarının gerçeğe uygun değerlerini yansıtan cari parça değerlerinden
ölçülmeleri durumunda ilgili asal finansal araçla ya da asal sözleşmeyle yakından ilişkilidir. Parça
birleştirme özelliği, dahili ya da harici bir yatırım fonunun parçaları cinsinden ödemede
bulunmayı gerektiren bir sözleşme koşuludur. Saklı türev ürünün ekonomik özellikleri ve riskleri
asal sözleşmenin ekonomik özellikleri ve riskleriyle yakından ilişkilidir. Bu örneklerde, saklı
türev ürün asal sözleşmeden ayrı olarak muhasebeleştirilmez.
Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan önemli bir olay bulunmamaktadır.

5.

Bölüm Bilgileri
Bölümlere göre raporlamayı gerektirecek herhangi bir farklı faaliyet alanı ve farklı coğrafi bölge
bulunmamaktadır.

6.

Maddi Duran Varlıklar

6.1

Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 506.037 YTL’dir.
6.1.1. Amortisman giderleri 347.096 YTL’dir.
6.1.2. İtfa ve tükenme payları 158.941 YTL’dir.

6.2

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen
faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur.
Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan
değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye
dönük olarak muhasebeleştirilir.
(%)
2
20
20
6,6-33

Binalar
Özel Maliyetler
Nakil Vasıtaları
Mobilya, Mefruşat ve Büro makineleri
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6.

Maddi Duran Varlıklar (devamı)

6.3

Cari dönemde duran varlık hareketleri :
6.3.1 Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti : 126.468 YTL
6.3.2 Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti : 53.187 YTL.
6.3.3. Cari dönemde ortaya çıkan değerleme artışları : Bulunmamaktadır.
6.3.3.1 Varlık maliyetlerinde (+): Yoktur.
6.3.3.2 Birikmiş amortismanlarda (-): Yoktur.
6.3.4 Yapılmakta olan yatırımlar bulunmamaktadır.
Cari Dönem:
30 Haziran 2008
Açılış
Bakiyesi
1.292.024
77.535
3.716.420
573.333
532.789
6.192.101

Maliyet Bedelleri:
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Demirbaş ve Tesisatlar
Motorlu Taşıtlar
Diğer Maddi Varlıklar
Toplam

Girişler
55.549
64.500
6.419
126.468

Çıkışlar
(8.646)
(44.541)
(53.187)

Kapanış
Bakiyesi
1.292.024
77.535
3.763.323
593.292
539.208
6.265.382

30 Haziran 2008
Birikmiş Amortismanlar:
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
Amortismanı
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Amortismanı
Demirbaş ve Tesisatlar Amortismanı
Motorlu Taşıtlar Amortismanı
Diğer Maddi Varlıklar Amortismanı
Toplam

Açılış
Bakiyesi

Girişler

Çıkışlar

Kapanış
Bakiyesi

265.662
5.108
2.509.447
305.885
167.376
3.253.478

12.920
581
254.702
46.528
32.365
347.096

(6.863)
(34.641)
(41.504)

278.582
5.689
2.757.286
317.772
199.741
3.559.070

Net Defter Değeri

2.706.312

Maddi duran varlıklar yeniden değerlemeye tabi tutulmamıştır.
Borçlar için teminat olarak gösterilen maddi duran varlıklar ve bunlar üzerinde rehin ve ipotek
bulunmamaktadır.
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7.

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Şirket, TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller çerçevesinde maliyet yöntemini seçmiştir.
Cari dönem:
Arsalar

Binalar

Toplam

Maliyet Değeri
1 Ocak 2008 itibarıyla açılış bakiyesi
30 Haziran 2008 itibarıyla kapanış bakiyesi

19.459
19.459

58.076
58.076

77.535
77.535

Birikmiş Amortismanlar
1 Ocak 2008 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri
30 Haziran 2008 itibarıyla kapanış bakiyesi

-

5.108
581
5.689

5.108
581
5.689

31 Aralık 2007 itibarıyla net defter değeri

19.459

52.968

72.427

30 Haziran 2008 itibarıyla net defter değeri

19.459

52.387

71.846

Şirket, 3.257 YTL tutarındaki kira gelirini faaliyet kiralamaları altında kiralanan yatırım amaçlı
gayrimenkullerinden elde etmektedir. Dönem içinde yatırım amaçlı gayrimenkulleri ile
ilişkilendirilen doğrudan işletme giderleri bulunmamaktadır.
Şirket’in 30 Haziran 2008 tarihindeki 34.406 YTL net defter değerine sahip yatırım amaçlı 4 adet
gayrimenkulun gerçeğe uygun değeri 521.000 YTL’dir. Gayrimenkulun gerçeğe uygun değeri,
Şirket ile ilişkisi olmayan bağımsız bir ekspertiz şirketi tarafından 2007 yılının Mart ayında
gerçekleştirilen değerlemelere göre elde edilmiştir. Sözkonusu ekspertiz, Türkiye Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir bağımsız ekspertiz olan Vakıf Gayrimenkul
Ekspertiz ve Değerleme A.Ş. olup söz konusu taşınmazların değerlemesi konusunda uygun
nitelik ve deneyime sahiptir. Uluslararası Değerleme Standartları’na uygun olan değerleme,
benzer gayrimenkuller ile ilgili piyasa işlem fiyatlarının referans alınmasıyla tespit edilmiştir.
Bağımsız sınırlı denetim görüşünün 7. maddesinde de belirtildiği gibi, 37.440 YTL net defter
değerine sahip 3 adet gayrimenkule ilişkin herhangi bir değerleme çalışması bulunmamaktadır.
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8.

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şirket’in haklar dışında maddi olmayan duran varlıkları bulunmamaktadır.
Cari Dönem:

Haklar

Toplam

Maliyet Değeri
1 Ocak 2008 itibarıyla açılış bakiyesi
Alımlar
30 Haziran 2008 itibarıyla kapanış bakiyesi

3.006.334
73.402
3.079.736

3.006.334
73.402
3.079.736

Birikmiş İtfa Payları
1 Ocak 2008 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri
30 Haziran 2008 itibarıyla kapanış bakiyesi

2.407.000
158.941
2.565.941

2.407.000
158.941
2.565.941

31 Aralık 2007 itibarıyla net defter değeri

599.334

599.334

30 Haziran 2008 itibarıyla net defter değeri

513.795

513.795

Şirket’in cari dönemde maddi olmayan duran varlıklar için muhasebeleştirdiği değer düşüklüğü
zararı tutarı bulunmamaktadır.
9.

İştiraklerdeki Yatırımlar
Şirket’in iştiraki bulunmamaktadır.

10.

Reasürans Varlıkları: Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan muhasebeleştirilen
varlık, borç, gelir ve giderleri ile nakit akımlarını, ayrıca, sigortacının bir sedan
işletmesi olması durumunda; Satın alınan reasürans nedeniyle kar veya zararda
muhasebeleştirilmiş kazanç ve kayıplar
Satın alınan muhtelif reasürans anlaşmalar nedeniyle kar veya zararda muhasebeleştirilmiş tutarlar
17.16 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Şirket, sedan işletme olarak satın almış olduğu reasürans anlaşmalarından kaynaklanan kazanç ve
kayıpları ertelememekte ve üzerinden amortisman ayırmamaktadır.
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11.

Finansal Varlıklar

11.1

Finansal Varlıkların Alt Sınıflamaları
30 Haziran
2008
581.360
581.360

Satılmaya hazır finansal varlıklar
Toplam
Finansal Varlıklar:

Satılmaya hazır finansal varlıklar
Hisse senedi

Maliyet
Bedeli
581.360

Borsa
Rayici
-

(*)Kayıtlı
Değer
581.360

Toplam

581.360

-

581.360

(*) Satılmaya hazır finansal varlıklar 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiş değerleri ile
gösterilmiştir.

11.2

Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler
Bulunmamaktadır.

11.3

Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler
Bulunmamaktadır.

11.4

Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran
varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin
ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi
30 Haziran 2008
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Maliyet
Bedeli
12.591
12.591

Borsaya kote olanlar:
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O (*)
Toplam

Borsa
Rayici
6.464
6.464

Kayıtlı
Değer
12.591
12.591

(*) Şirket tüm satılmaya hazır finansal varlıklarını maliyet esasına göre muhasebeleştirmektedir. Bağımsız
sınırlı denetim görüşünün 15. maddesinde belirtildiği gibi, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İ.M.K.B’de
işlem görmesine rağmen, ekli finansal tablolarda makul değeri ile gösterilmemekte, maliyet değeri üzerinden
muhasebeleştirilmektedir.
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11.

Finansal Varlıklar (devamı)

11.5

Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin
ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul
kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar
Bulunmamaktadır.

11.6

Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları
Şirket satılmaya hazır finansal varlıklarını, makul değerleri bulunmadığından, finansal tablolarda
maliyet esasına göre değerlemektedir, dolayısıyla finansal varlıklarda meydana gelen değer artışı
bulunmamaktadır.

11.7

i) Finansal tablo kullanıcılarının işletmenin finansal durum ve performansı açısından finansal
araçların önemini değerlendirmelerine imkan veren bilgiler yukarıda 11.1 numaralı dipnotta
verilmektedir.
ii) Finansal varlıkların defter değerlerine ilişkin bilgi, yukarıda 11.1 numaralı dipnotta
verilmektedir.
iii) Finansal varlıkların gerçeğe uygun değeri ve anılan değerin defter değeri ile karşılaştırılması
11.1 numaralı dipnotta verilmektedir.
iv) Vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıklar bulunmamaktadır.

11.8

Şirket, finansal riskten korunma muhasebesi uygulamamaktadır.

11.9

Şirket, parasal kalemlerin ödenmesinden ya da dönem içinde veya ilk muhasebeleştirme sırasında
çevrildiklerinden farklı kurlardan çevrilmelerinden kaynaklanan kur farklarını, oluştukları
dönemde kar veya zararda muhasebeleştirmektedir.

12.

Borçlar ve Alacaklar

12.1

Şirket alacaklarının detayı

Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar
Esas faaliyetlerden ve sigortacılık faaliyetlerinden kaynaklanan şüpheli alacaklar
Esas faaliyetlerden ve sigortacılık faaliyetlerinden kaynaklanan şüpheli alacaklar
karşılığı (-)
İlişkili taraflardan alacaklar
Peşin ödenen giderler
Diğer alacaklar
Diğer cari varlıklar
Toplam
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12.

Borçlar ve Alacaklar (devamı)

12.1

Şirket alacaklarının detayı (devamı)
Şüpheli hale gelmemiş sigortacılık faaliyetlerinden alacakların yaşlandırması aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran
2008
Vadesi gelmiş alacaklar
0-30 gün
31-60 gün
61-90 gün

21.470.293
9.295.806
9.525.456

Vadesi gelmemiş alacaklar
Toplam(*)

23.984.156
64.275.711

(*) Finansal tablolarda belirtilen sigortacılık faaliyetlerden alacaklar bakiyesinde 64.275.711 YTL tutarının
haricinde aracılar kanalıyla veya kredi kartı ile tahsil edilip Şirket’e henüz devredilmemiş 5.481.437 YTL
bulunmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla 2.110.604 YTL ve 2.112.235 YTL sırasıyla çek ve senet depolarında
yer almaktadır.

Şirket’in alacakları için tesis edilen teminatların detayı aşağıda sunulmuştur:

Teminat türü
Teminat mektubu
Devlet tahvili ve hisse senedi
Gayrimenkul ipoteği
Diğer teminatlar
Toplam

30 Haziran
2008
2.945.325
248.643
33.342.520
1.390.580
37.927.068

Esas faaliyetler kaynaklanan şüpheli alacak karşılığı hareketleri
Açılış bakiyesi, 1 Ocak
Dönem gideri (*)
Tahsilatlar (*)
Kapanış bakiyesi, 30 Haziran

1 Ocak30 Haziran
2008
15.894.245
3.496.295
19.390.540

(*): 3.496.295 YTL dönem gideri yeni açılan davalardan kaynaklanan alacak karşılığı ile dönem
içinde yapılan tahsilatların netini göstermektedir. Şirket şüpheli alacaklardan dönem içinde
yapılan tahsilatları belirleyemediği için dönem gideri ve tahsilat ayrımı yapılamamıştır. Bilanço
tarihi itibarıyla Şirket şüpheli alacakları için 4.310.760 YTL değerinde teminat mevcuttur.
1 Ocak30 Haziran
2008
790.235

Diğer şüpheli alacak karşılığı hareketleri
Açılış bakiyesi, 1 Ocak
Kapanış bakiyesi, 30 Haziran

790.235
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12.

Borçlar ve Alacaklar (devamı)

12.2

İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak - borç ilişkisi
Bulunmamaktadır.

12.3

Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatlar 37.927.068 YTL’dir.

12.4

Şirket’in yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacaklar ve borçların
tutarları aşağıda sunulmuştur
30 Haziran 2008
Alacaklar:
Döviz
USD
EUR
Toplam

Borçlar:
Döviz
USD
EUR
Toplam

12.5

Tutar
731.463
1.079.108

Kur
1,2237
1,9271

Tutar (YTL)
895.091
2.079.549
2.974.640

Tutar
1.155.176
812.953

Kur
1,2237
1,9271

Tutar (YTL)
1.413.589
1.566.642
2.980.231

Kredi riski 4 nolu dipnotta açıklanmıştır.
Şirket’in alacaklarının defter değeri ile gerçeğe uygun değeri aynıdır.

13.

Türev Finansal Araçlar
Şirket’in 30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla türev finansal aracı bulunmamaktadır.

14.

Nakit ve Nakit Benzerleri
30 Haziran
2008
10.573
90.450.684
7.883.736
82.566.948

Nakit mevcudu
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduatlar
Vadeli mevduatlar
Toplam
Faiz Tahakkukları
Nakit akım amaçlı genel toplam

90.461.257
1.420.944
89.040.313
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15

Sermaye

15.1

Ortaklara yapılan dağıtımları ayrı olarak göstermek suretiyle, kuruluşun ortaklarla
ortakların kendi iradeleri dahilinde yaptıkları işlemlerin tutarları
Şirket’in 30 Haziran 2008 tarihindeki ortakları ve ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar
T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis BakımYardım Sandığı
T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar
Kurumu
Servet Gürkan
Metin Büyükçetin
Fatma Demirci
Toplam

%
99,6391
0,3587

30 Haziran
2008
129.530.795
466.331

0,0022
100,00

2.873
0,61
0,61
130.000.000

Şirket’in ortakları ile dönem içinde yaptığı işlemlerin ve dönem sonu itibarıyla olan bakiyelerinin
detaylı açıklaması “İlişkili taraf açıklamaları” dipnotunda verilmiştir.
31 Aralık 2007 itibarıyla 30.000.000 YTL olan ödenmemiş sermayenin 10.000.000 YTL’lik kısmı
30 Haziran 2008 tarihinde nakden ödenmiştir.
15.2

Her değişikliği ayrı göstermek suretiyle, her sermaye sınıfının ve her yedeğin dönem başı ve
dönem sonu defter değerlerinin uyumlaştırılması

CARİ DÖNEM
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
(31/12/2007)
II - Muhasebe politikasında
değişiklikler
III - Yeni Bakiye ( I + II)
(01/01/2008)

Varlıklarda
Değer Artışı

Sermaye

Diğer Yedekler
ve dağıtılmamış
karlar

Yasal
Yedekler

Net Dönem
Karı (veya
zararı)

Geçmiş Yıllar
Karları /
Zararları (-)

Toplam

120.000.000

-

-

5.730.564

1.281.505

(74.256.613)

52.755.456

-

-

-

-

-

(2.161.220)

(2.161.220)

120.000.000

-

-

5.730.564

1.281.505

(76.417.833)

50.594.236

A- Sermaye artırımı (A1 + A2)

10.000.000

-

-

-

-

-

10.000.000

1- Nakit

10.000.000

-

-

-

-

-

10.000.000

2- İç kaynaklardan

-

-

-

-

-

-

-

B- Varlıklarda Değer Artışı

-

-

-

-

-

-

-

C- Dönem net karı

-

-

-

-

(9.847.037)

-

(9.847.037)

D- Dağıtılan Temettü

-

-

-

-

-

-

-

İ- Transfer

-

-

-

-

(1.281.505)

1.281.505

-

130.000.000

-

-

5.730.564

(9.847.037)

(75.136.328)

50.747.199

II- Dönem Sonu Bakiyesi
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15.

Sermaye (devamı)

15.3

Paylara bölünmüş sermayenin her sınıfı için;

15.3.1 Kayıtlı sermayeyi oluşturan hisse senedi sayısı ile ilgili açıklama
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 150.000.000 YTL olup her biri 0,5 YTL nominal değere sahip
90.000.000 adet A Grubu, 190.874.700 adet B Grubu ve 19.125.300 adet C Grubu olmak üzere
toplam 300.000.000 adet hisseye ayrılmıştır.
15.3.2 Çıkarılan ve tamamı ödenen ve çıkarılan fakat tamamı ödenmeyen hisse senetlerinin sayısı
ile ilgili açıklama
Yoktur.
15.3.3 Bir hisse senedinin nominal değeri veya hisse senetlerinin nominal değerinin olmadığı ile
ilgili açıklama
Hisselerin itibari değeri hisse başına 0,5 YTL’dir.
15.3.4. Dönem başı ve dönem sonunda bulunan hisse senetleri sayısının uyumlaştırılması ile ilgili
açıklama
Hisse senedi (adet)
Dönem başı, 1 Ocak 2008

300.000.000

Dönem içinde çıkarılan

-

Dönem sonu, 30 Haziran 2008

300.000.000

15.3.5 Temettülerin dağıtımı ve sermayenin geri ödenmesindeki sınırlamalarda dahil söz konusu
sermaye sınıfıyla ilgili haklar, imtiyazlar ve sınırlamalar (kısıtlamalar) ile ilgili açıklama
A grubu hisse senetlerinin kardan %10 oranında öncelikli pay alma hakkı ile denetim kurulu
üyelerinden en az ikisini aday gösterme hakkı mevcuttur.
15.3.6 Kuruluş tarafından veya iştirakleri veya bağlı ortaklıkları tarafından bulundurulan
kuruluşun kendi hisse senetleri ile ilgili açıklama
Kuruluş’un elinde kendi hisse senedi bulunmamaktadır.
Kuruluş’un iştirakleri ve bağlı ortaklıkları tarafından bulundurulan hissesi yoktur.
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15.

Sermaye (devamı)

15.3

Paylara bölünmüş sermayenin her sınıfı için (devamı)

15.3.7 Vadeli işlemler ve sözleşmeler gereği yapılacak hisse senedi satışları için çıkarılmak üzere
kuruluşta bulundurulan hisse senetleri, vadeleri ve tutarları ile ilgili açıklama
Vadeli işlemler ve sözleşmeler gereği yapılacak hisse senedi satışları bulunmamaktadır.
.
15.4

Hisse Bazlı Ödemeler
Bulunmamaktadır.

15.5

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonra gerçekleşen hisse senedi işlemleri bulunmamaktadır.

16.

Diğer Karşılıklar ve İsteğe Bağlı Katılımın Sermaye Bileşeni

16.1

Diğer standartlar veya yorumlar tarafından istenen, doğrudan özkaynaklarda tahakkuk
ettirilen dönemin her bir gelir ve gider kalemi ve bu kalemlerin toplamı
Bulunmamaktadır.

16.2

Özkaynakların bir unsuru olarak ayrıca sınıflandırılan net kur farkları ile dönem başındaki
ve dönem sonundaki bu tür kur farkları tutarlarının mutabakatı
Özkaynakların bir unsuru olarak ayrıca sınıflandırılan kur farkları bulunmamaktadır.

16.3

Tahmini işleme ilişkin finansal riskten korunma işlemleri ve net yatırım riskinden korunma
amaçlı işlemler
Bulunmamaktadır.

16.4

Finansal riskten korunma işlemleri
Bulunmamaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıklarda dönem içerisinde doğrudan özkaynaklarda
muhasebeleştirilmiş kazanç veya kayıplar ile özkaynaklardan çıkarılıp döneme ilişkin kar
veya zararda muhasebeleştirilen tutarlar :
Bulunmamaktadır.

16.5

İştiraklere ilişkin dönem içerisinde doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilmiş kazanç
veya kayıplar
Bulunmamaktadır.
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16.

Diğer Karşılıklar ve İsteğe Bağlı Katılımın Sermaye Bileşeni (devamı)

16.6

Maddi duran varlıklar yeniden değerleme değer artışları
Şirket 30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla maddi duran varklıklarını maliyet bedeli ile
muhasebeleştirmiştir.

16.7

Doğrudan özkaynaklara borç veya alacak olarak kaydedilmiş olan kalemlerle ilgili olan
dönem vergisi ve ertelenmiş vergi
Bulunmamaktadır.

17.

Sigorta Yükümlülükleri ve Reasürans Varlıkları

17.1

Şirketin hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar
itibarıyla hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları
Şirket’in varlıklar itibarıyla hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları aşağıdaki gibidir:
Şirket’in 30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla tesis edilmesi gerekli teminat tutarı 17.126.071 YTL
olup, mevcut blokaj aşağıda sunulmuştur.
30 Haziran 2008
Hayat Dışı
Vadeli Mevduat
Gayrimenkul
Toplam

17.2

Mevcut Blokaj
18.924.069
1.920.000
20.844.069

Şirketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat
sigortalıların adet ve matematik karşılıkları
Bulunmamaktadır.

17.3

Hayat dışı sigortalara dallar itibarıyla verilen sigorta teminatı tutarı
30 Haziran
Branş
Yangın
Nakliyat
Kaza
Oto mali sorumluluk
Mühendislik
Tarım
Ferdi kaza
Sağlık

2008
16.373.202.402
2.400.273.321
5.884.027.307
436.263.561.745
8.312.815.897
30.625.305
15.497.542.224
164.411.274

Toplam

484.926.459.475
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17.

Sigorta Yükümlülükleri ve Reasürans Varlıkları (devamı)

17.4

Şirket’in kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları
Bulunmamaktadır.

17.5

Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar
Bulunmamaktadır.

17.6

Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve şirket emeklilik
katılımcılarının adet ve portföy tutarları
Bulunmamaktadır.

17.7

Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme
yöntemleri
Bulunmaktadır.

17.8

Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım
paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları
Bulunmamaktadır.

17.9

Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net
katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları
Bulunmamaktadır.

17.10

Dönem içinde şirketin hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik
katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak
dağılımları
Bulunmamaktadır.

17.11

Dönem içinde şirketin portföyünden ayrılan başka şirkete geçen veya başka şirkete
geçmeyen her ikisi birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım
paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları
Bulunmamaktadır.

17.12 Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve
şirket olarak dağılımları
Bulunmamaktadır.
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17.

Sigorta Yükümlülükleri ve Reasürans Varlıkları (devamı)

17.13 Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları
matematik karşılıklarının tutarlarının ferdi ve şirket olarak dağılımları
Bulunmamaktadır.
17.14 Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı dağıtım oranı
Bulunmamaktadır.
17.15 Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan tutarları tanımlayan ve gösteren bilgilerin finansal
tablolarda açıklanması
Bulunmamaktadır.
17.16 Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan muhasebeleştirilen varlık, borç, gelir ve giderleri ile
nakit akımlarını ayrıca, sigortacının bir sedan işletmesi olması durumunda;
30 Haziran 2008 tarihi itibariyla reasürans alacak ve borçlarının detayı aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:
30 Haziran
2008
Reasürans Alacakları
Reasürans faaliyetlerinden alacaklar
Toplam

7.249.363
7.249.363

Reasürans Borçları
Reasürans faaliyetlerinden borçlar
Kazanılmamış primler karşılığı-re payı
Muallak hasar ve tazminat karşılığı-re payı
Toplam

(3.274.784)
35.017.169
29.999.294
61.741.679

58

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.)

17.

Sigorta Yükümlülükleri ve Reasürans Varlıkları (devamı)

17.16 Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan muhasebeleştirilen varlık, borç, gelir ve giderleri ile
nakit akımlarını ayrıca, sigortacının bir sedan işletmesi olması durumunda; (devamı)
Satın alınan muhtelif reasürans anlaşmaları nedeniyle kar veya zararda muhasebeleştirilmiş
tutarların detayı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Reasürans Anlaşmaları Gelir ve Giderleri

Reasüröre devredilen primler (-)
Alınan reasürans komisyonlar
Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı
Devreden kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (-)
Ödenen hasarlarda reasürör payı
Muallak hasar karşılığında reasürör payı
Devreden muallak hasar karşılığında reasürör payı (-)
Toplam

1 Ocak –
30 Haziran
2008

1 Nisan –
30 Haziran
2008

(44.525.470)
1.293.670
35.017.169
(33.857.311)
20.261.543
29.999.294
(29.218.813)
(21.029.918)

(12.933.036)
(79.767)
(5.220.753)
9.639.084
954.175
(7.640.297)

Şirket, sedan işletme olarak satın almış olduğu reasürans anlaşmalarından kaynaklanan kazanç ve
kayıpları ertelememekte ve üzerinden amortisman ayırmamaktadır.
17.17 Gerçekleşen hasarların geçmiş tahminlerle karşılaştırılması
4.1.2.3 nolu dipnotta açıklanmıştır.
17.18

Finansal tablolar üzerinde önemli etkiye sahip olan her değişikliğin etkisini ayrı olarak
göstererek sigorta varlık ve borçlarının ölçümünde kullanılan varsayımlardaki
değişikliklerin etkileri
4.1.2.4 nolu dipnotta açıklanmıştır.

17.19 Sigorta borçları, reasürans varlıkları ve olması durumunda ilgili ertelenmiş edinme
maliyetlerindeki değişikliklerin mutabakatı

Dönem başı, 1 Ocak 2008
Dönem içinde değişiklik
Dönem sonu, 30 Haziran 2008

Sigorta
borçları

Reasürans
varlıkları

9.089.114

7.751.938

(5.814.330)

(502.575)

3.274.784

7.249.363
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18.

Yatırım Anlaşması Yükümlülükleri
Şirket’in yatırım anlaşması bulunmamaktadır.

19.

Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler

19.1

Kuruluşun Faaliyetlerine Uygun, Sunulan Kalemlerin Alt Sınıflamaları

Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer çeşitli borçlar
Gelecek aylara ait diğer gelirler ve gider tahakkukları
Toplam
19.2

30 Haziran
2008
3.274.784
16.960
1.334.648
3.008.618
7.635.010

İlişkili Taraf Açıklamaları
Şirket’in ilişkili taraflarla olan işlemlerinin ve dönem sonu itibariyla olan bakiyelerinin detaylı
açıklaması “İlişkili taraf açıklamaları” dipnotunda verilmiştir.

20.

Borçlar
Şirketin bilanço tarihi itibariyla 155.587 YTL spot kredi borcu bulunmaktadır.

21.

Ertelenmiş Gelir Vergisi
Ertelenmiş Vergi
Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları
arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve
yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider
kalemlerinin vergiye esas finansal tablolar ile TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı
dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, farklar aşağıda belirtilmektedir.
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21.

Ertelenmiş Gelir Vergisi (devamı)
Ertelenmiş Vergi (devamı)
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir.

Ertelenmiş vergi varlıkları/(yükümlülükleri)
Maddi varlıkların amortisman /
maddi olmayan varlıkların itfa farkları
Kıdem tazminatı karşılıkları
Kullanılmamış izin karşılığı
Sigorta teknik karşılıkları farkları
Alacak-borç reeskont farkları
Birikmiş mali zarar

Ertelenmiş vergi varlığı karşılığı (-)
Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü)

30 Haziran
2008
13.630
97.716
64.677
547.712
(411.772)
15.768.443
16.080.406
(16.080.406)
-

Bilanço tarihinde Şirket’in, 78.842.213 YTL değerinde geleceğe ait karlara karşı netleştirebileceği
kullanılmayan vergi zararı vardır ve bu zararlara ait 15.768.443 YTL tutarında bir ertelenmiş
vergi varlığı kayıtlara alınmıştır. Geleceğe ait karlılığın tahmin edilememesinden ötürü
16.080.406 YTL tutarındaki ertelenmiş vergi varlığı kayıtlara alınmamıştır. Kayda alınmamış
vergi zararlarının vadesi aşağıdaki şekilde sona erecektir.
30 Haziran
2008
4.055.546
1.201.242
176.074
59.016.656
3.405.238
10.987.457
78.842.213

2008 yılında sona erecek
2009 yılında sona erecek
2010 yılında sona erecek
2011 yılında sona erecek
2012 yılında sona erecek
2013 yılında sona erecek
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22.

Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri
Kıdem tazminatı karşılığı:
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde
iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü
vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih,
2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü
gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını
ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları,
ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.
1 Temmuz 2008 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 2.173,19 YTL tavanına tabidir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı
karşılığı, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının
bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan
Faydalar”), şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme
yöntemleri kullanılarak hesaplanmasını öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin
hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak
olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden
sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla, ekli finansal
tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel
yükümlülüğün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar,
yıllık % 5 enflasyon ve % 11 iskonto oranı varsayımlarına göre yaklaşık % 5,71 olarak elde edilen
reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde
ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır.
Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığının
hesaplanmasında 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli olan 2.173,19 YTL tavan tutarı dikkate
alınmıştır.
1 Ocak30 Haziran
2008
1 Ocak itibarıyla karşılık

431.967

Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Ödenen kıdem tazminatları

112.590
12.308
(68.285)

30 Haziran itibarıyla karşılık

488.580
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23.

Diğer Yükümlülükler ve Masraf Karşılıkları

23.1

Personel Sosyal Güvencesiyle İlgili olan Karşılıklar ve Diğerleri
30 Haziran
2008
Kullanılmamış izin karşılıkları
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Toplam

23.2

323.386
156.249
479.635
Kullanılmamış izin
karşılıkları

Ödenecek sosyal
güvenlik kesintileri

1 Ocak itibarıyla
Dönem gideri

179.334
144.052

154.907
1.342

30 Haziran itibarıyla

323.386

156.249

Pasifte Yer Almayan Taahhütlerin Toplam Tutarı
30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla verilen taahhüt tutarı 5.217.319 YTL’dir.

23.3

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
Bilanço tarihi itibarıyla, hasar ödemeleri için Şirket aleyhine açılmış davaların toplam tutarı
18.119.007 YTL’dir. Şirket tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılmış davaların toplam tutarı
13.917.802 YTL’dir. Şirket aleyhine açılmış 18.006.337 YTL tutarındaki davalar için muallak
hasar karşılığı ayrılmıştır.
Bilanço tarihi itibarıyla koşullu varlık bulunmamaktadır.

23.4

Şerefiye Varlığı: Bulunmamaktadır.
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24.

Net Sigorta Prim Geliri
1 Ocak30 Haziran
2008
1.596.139
672.541
23.897.156
(6)
10.786
252.509
2.050.412
4.205.495
27.892.944
1
307.080
345.920
61.230.977

Kaza
Hastalık-Sağlık
Kara araçları
Hava araçları
Su araçları
Nakliyat
Yangın ve doğal afetler
Genel zararlar
Kara araçları sorumluluk
Hava araçları sorumluluk
Genel sorumluluk
Hukuksal
Toplam

1 Nisan30 Haziran
2008
753.943
108.649
12.202.067
(3)
6.669
120.991
831.008
1.396.609
13.730.068
1
162.409
158.814
29.471.225

Tutarlar, brüt primlerden reasürör payları düşülmüş net tutar üzerinden gösterilmektedir.
25.

Aidat (Ücret) Gelirleri
1 Ocak30 Haziran
2008

1 Nisan30 Haziran
2008

Reasürörlerden alınan komisyonlar
Acentelere ödenen komisyonlar (-)

1.293.670
(13.432.235)

(79.767)
(6.876.854)

Toplam

(12.138.565)

(6.956.621)

1 Ocak 30 Haziran
2008
5.957.224
115
598
3.257
1.973.854
(746.901)
7.188.147

1 Nisan 30 Haziran
2008

Hizmet Gelirleri/(Giderleri)

26.

Yatırım Gelirleri / Giderleri

Vadeli mevduat faiz geliri
Temettü gelirleri
Satış karı / (zararı)
Kira gelirleri
Kambiyo karları
Kambiyo zararları
Toplam
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27.

Finansal Varlıkların Net Tahakkuk Gelirleri
Bulunmamaktadır.

28.

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Aktifler
Bulunmamaktadır.

29.

Sigorta Hak ve Talepleri
30 Haziran 2008 itibarıyla teknik karşılıkları içerisinde yer alan muallak hasar karşılığı içerisiden
muhasebeleştirilmiş rücu rakamları aşağıda sunulmuştur:
30 Haziran
2008
1.122.906
3.349.640
(10.106.246)
(2.324.180)
(7.957.880)

Alınan rücu şahıs
Alınan rücu şirket
Verilen rücu şahıs
Verilen rücu şirket
Toplam

1 Ocak – 30 Haziran 2008 ve 1 Nisan – 30 Haziran 2008 dönemlerine ait ödenen
hasarlar hesabı içindeki net rücu gelir/(gider) tutarları sırası ile (436.660) YTL ve
54.131 YTL’dir.
1 Ocak – 30 Haziran 2008 ve 1 Nisan – 30 Haziran 2008 dönemlerine ait muallak hasar
karşılığı dönem gideri hesabı içindeki net rücu gelir/(gider) tutarları sırası ile
(3.912.235) YTL ve (825.430) YTL’dir.
30.

Yatırım Anlaşması Hakları
Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi bulunmamaktadır.

31.

Zaruri Diğer Giderler

31.1
1 Ocak30 Haziran
2008
(4.186.216)
(4.406.495)
(522.244)
(231.661)
(9.346.616)

Personele ilişkin giderler
Yönetim giderleri
Pazarlama ve satış giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri
Toplam
31.2

1 Nisan30 Haziran
2008
(2.066.566)
(2.399.546)
(247.592)
(116.594)
(4.830.298)

İçerdiği isteğe bağlı katılım özelliğinin gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülemeyen
sözleşmeler bulunmamaktadır.
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32

Gider Çeşitleri

32.1

Niteliklerine Göre Giderler

Personel ücret ve giderleri
Taşıt işletme giderleri
Kırtasiye ve büro giderleri
Matbu evrak giderleri
Bakım ve onarım giderleri
Temizlik giderleri
Sigorta giderleri
Kira giderleri
Ulaşım giderleri
Dava icra giderleri
Tasdik ve tescil giderleri
Bilgi işlem giderleri
Müşavirlik giderleri
Finansman giderleri
Temsil giderleri
Personel harcama giderleri
Yönetim-Denetim kurulu giderleri
Isınma, aydınlanma, su giderleri
Vergi ve diğer yükümlülük giderleri
Haberleşme ve iletişim giderleri
Diğer yönetim giderleri
Reklam giderleri
Pazarlama giderleri
Amortisman ve itfa payları giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri
Toplam
32.2

1 Ocak30 Haziran
2008

1 Nisan30 Haziran
2008

(4.186.216)
(210.984)
(132.581)
(56.410)
(20.108)
(130.383)
(34.164)
(606.858)
(31.047)
(177.071)
(154.499)
(661.893)
(155.709)
(860.156)
(43.509)
(69.191)
(193.990)
(89.556)
(420.429)
(317.317)
(40.642)
(245.898)
(276.345)
(506.037)
(231.661)
(9.852.654)

(2.066.566)
(126.906)
(62.255)
(33.673)
(9.170)
(66.634)
(19.536)
(390.486)
(13.446)
(88.158)
(54.315)
(440.704)
(88.376)
(435.538)
(20.267)
(44.873)
(104.682)
(38.044)
(174.105)
(159.703)
(28.675)
(178.189)
(69.403)
(258.258)
(116.594)
(5.088.556)

Kiralama İşlemleri
Finansal kiralama işlemi yoktur.

33.

Çalışanlara Sağlanan Fayda Giderleri
Çalışanlara sağlanan faydaların açıklandığı 22 no.lu dipnotta çalışanlara sağlanan fayda giderleri
de detaylandırılmıştır.
Cari dönemde hisse bazlı ödeme bulunmamaktadır.
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34.

Finansal Maliyetler

34.1

Dönem finansman gideri olarak sabit varlıklara ilişkin finansal kiralama giderleri ve faiz giderleri
bulunmamaktadır.

34.2

Dönemin finansman giderlerinde ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısım
bulunmamaktadır.

34.3

Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan işlemlerden elde edilen teknik gelirler ve teknik
giderler bulunmamaktadır.

34.4

T.C.Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bakım ve Yardım Sandığı’na ödenen kira gideri 40.176
YTL’dir.

34.5

Şirket finansal riskten korunma muhasebesi uygulamamaktadır.

34.6

Finansal araçların gerçeğe uygun değere göre ölçülmesinden kaynaklanan ve kar veya zararda
muhasebeleştirilen kur farkları haricinde, kar veya zararda muhasebeleştirilen başka kur farkları
bulunmamaktadır.

35.

Gelir Vergileri
30 Haziran
2008
-

Cari vergi yükümlülüğü:
Cari kurumlar vergisi karşılığı
Eksi: Peşin ödenen vergi ve fonlar
Toplam

Bilanço tarihinde Şirket’in, 78.842.213 YTL değerinde geleceğe ait karlara karşı netleştirebileceği
kullanılmayan vergi zararı vardır ve bu zararlara ait 15.768.443 YTL tutarında bir ertelenmiş
vergi varlığı kayıtlara alınmıştır. Geleceğe ait karlılığın tahmin edilememesinden ötürü
16.080.406 YTL tutarındaki ertelenmiş vergi varlığı kayıtlara alınmamıştır.
Gelir tablosunda veya doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilen vergi bulunmamaktadır.
Kurumlar Vergisi
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet
sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar
ayrılmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın
tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde
yerleşik şirketlerden alınan temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve kullanılan yatırım
indirimleri düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
2008 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir.
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35.

Gelir Vergileri (devamı)
Kurumlar Vergisi (devamı)
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir.
2008 yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında
kurum kazançları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanmıştır.
Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, azami 5 yıl
taşınabilir. Oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü
bulunmamaktadır. Şirketler vergi beyannamelerini, ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden
yıl 1–25 Nisan tarihleri arasında hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından söz konusu
beyannameler ve bunlara baz teşkil eden muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek
değiştirilebilmektedir.
Gelir Vergisi Stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını
kurum kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin
Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi
stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm
şirketlerde %10 olarak ilan edilmiştir. Bu oran, 23 Temmuz 2006 tarihi itibarıyla %15 olarak
değiştirilmiştir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi
değildir.
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Vergi Hesaplamaları
Şirket; 31 Aralık 2004 tarihindeki yasal finansal tablolarını 30 Aralık 2003 tarih ve 25332 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 5024 sayılı Kanun uyarınca, enflasyon oranının belirlenen sınırlara
ulaşması durumunda uygulanması hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Vergi mevzuatındaki
enflasyon muhasebesi ilkeleri UMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”
standardındaki hükümlere göre düzenlemiştir. 31 Aralık 2004 yılı itibarıyla enflasyon belirli
kriterleri aştığı için 5024 sayılı kanuna göre Şirket enflasyon düzeltmesi yapmış olup bu bakiyeler
1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla yasal kayıtlar için açılış bakiyesi olarak alınmıştır. Daha sonraki
yıllarda Kanun’un belirlediği kriterler gerçekleşmediği için Şirket’in ileriki tarihli yasal finansal
tablolarına enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır.

36.

Net Kur Değişim Gelirleri
1 Ocak 30 Haziran
2008
1.973.854
(746.901)
1.226.953

Kar/zarar kalemlerinde muhasebeleşen
Kambiyo karları
Kambiyo zarları
Toplam
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ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.)

37.

Hisse Başına Kazanç
UMS 33 “ Hisse Başına Kazanç” standardına göre, hisse senetleri borsada işlem görmeyen
işletmeler hisse başına kazanç açıklamak zorunda değildirler. Şirket’in hisseleri borsada işlem
görmediğinden dolayı, ekli finansal tablolarda hisse başına kazanç/zarar hesaplanmamıştır.

38.

Hisse Başı Kar Payı
Hissedarlara kar payı ödemesi yapılmamıştır.

39.

Faaliyetlerden Yaratılan Nakit
Nakit akım tablosu finansal tablolarla birlikte sunulmuştur.

40.

Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil
Bulunmamaktadır.

41.

Paraya Çevrilebilir İmtiyazlı Hisse Senetleri
Bulunmamaktadır.

42.

Riskler
Şirket Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesine uygun olarak şüpheli alacaklar için alacağın
değerini ve niteliğini göz önünde bulundurarak idari ve kanuni takipteki alacak karşılığı
ayırmaktadır. 30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla idari ve kanuni takipteki alacaklar için 19.390.540
YTL karşılık ayrılmıştır. Söz konusu karşılığın 10.855.886 YTL tutarındaki kısmı dava ve icra
yoluyla yapılan rücu işlemlerinden oluşmaktadır.
Finansal tablolarda ayrılan karşılıklar hakkında 2.1.1 nolu dipnotta bilgilendirme yapılmıştır.

43.

Taahhütler
Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı:
30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla taahhüt tutarı 5.217.319 YTL’dir.

44.

İşletme Birleşmeleri
Dönem içerisinde işletme birleşmesi olmamıştır.
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45.

İlişkili Taraf Açıklamaları
Şirket ile ortakları ve iştirakleri arasındaki borç ve alacakların detayı aşağıda açıklanmıştır.
30 Haziran
2008
1.704

İlişkili taraflardan alacaklar
Ankara Emeklilik A.Ş. (*)
(*) Bilanço tarihi itibarıyla karşı tarafla bakiye farkı bulunmaktadır.

Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarı
bulunmamaktadır.
Ortaklar ve iştirakler lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülükler
bulunmamaktadır.
Yıl içinde üst yönetime ödenen faydalar aşağıdaki gibidir:
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere
cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam 30 Haziran 2008 itibarıyla tutarı
350.695 YTL’dir (1 Nisan – 30 Haziran dönemi içerisinde üst yöneticilere sağlanan ücret ve
benzeri menfaatlerin toplamı 187.420 YTL’dir).
46.

Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar
Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olay bulunmamaktadır.

47.

Diğer

47.1

Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun
toplam tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının % 5’ini aşan kalemlerin ad ve
tutarları

Teknik bölüm – diğer teknik karşılıklardaki değişim
Dengeleme karşılığında değişim
Teknik bölüm – faaliyet giderleri
Komisyonlar (net)
Personel giderleri
Yönetim giderleri
Pazarlama ve satış giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Diğer giderler

30 Haziran
2008
73.828

6.239.332
4.186.216
4.406.495
522.244
231.660
2.835.594
18.421.541

Diğer faaliyetler – diğer gelir ve karlar
Diğer gelir ve karlar

71.498

Diğer faaliyetler – diğer gider ve zararlar
Diğer gider ve zararlar

255.800
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47.

Diğer (devamı)

47.2

“Diğer Alacaklar” ile “Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan
ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar
tutarlarının ayrı ayrı toplamları
Diğer finansal borçlar
Spot kredi

30 Haziran
2008
155.587

Cari varlıklar - diğer alacaklar

30 Haziran
2008

Personel vergi iadeleri

10.368

Zorunlu deprem sigortalarından borçlu acenteler
Diğer alacaklar reeskontu (-)

(17.369)

Şüpheli diğer alacaklar

790.235

Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)

47.3

1.285.438

Toplam

(790.235)
1.278.437

Kısa vadeli yükümlülükler - Diğer borçlar
Doğal afet sigortaları kurumu C/H
Alınan depozito ve teminatlar
Ödenecek vekalet ücretleri
Ödenecek faturalar
Ödenecek kredi kartı borçları
Ödenecek posta çeki havale
Tarım sigortaları A.Ş. C/H
Emanet paralar
Diğer çeşitli borçlar

30 Haziran
2008
166.515
16.960
8.889
556.159
7.493
16.191
541.261
1.781
18.325

Toplam

1.333.574

Uzun vadeli yükümlülükler - diğer teknik karşılıklar
Dengeleme karşılığı

30 Haziran
2008
73.828

Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar
Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacakları bulunmamaktadır.

47.4

Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını
ve kaynakları gösteren açıklayıcı not
Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ilişkin gider ve zararlar bulunmamaktadır.
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