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Yıllar
İtibari İle
Özet
Finansal
Bilgiler
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Finansal
Göstergeler

2004

2006

2007

2008

Prim Üretimi

117.447.886 172.418.025 194.978.387 192.121.734 184.169.294

Hasar Ödemesi

-52.147.807 -107.366.794 -157.216.980 -130.579.800 -137.593.193

Teknik Kar/Zarar
Toplam Aktifler

9.008.773

14.871.647 -33.568.450

15.215.160 -19.770.114

163.537.432 101.346.805 131.242.955 163.537.432 175.383.430

Öz Kaynaklar

51.473.951

25.296.637

ÖdenmiĢ Sermaye

20.000.000

78.686.445 123.464.814 120.000.000 140.000.000

Dönem Net Karı/Zararı

1.290.343

Rasyolar

3.236.961

51.473.951

-751.796 -66.772.171

2004

2005

45.074.653

1.498.926 -25.519.583

2006

2007

2008

Hasar / Prim Oranı

%67

%71

%112

%64

%85

Tazminat / Tediye Oranı

%71

%84

%67

%67

%62

%8

%9

%-17

%8

%-11

Konservasyon Oranı

%60

%57

%51

%53

%59

BileĢik Rasyo

%94

%95

%158

%100

%134

Prim Üretimi / Toplam Aktifler

%72

%170

%149

%117

%105

Öz Kaynaklar / Toplam Aktifler

%31

%25

%2

%31

%26

Cari Oran

1,44

1,29

1,00

1,44

1,32

Likidite Oranı

1,41

1,25

0,98

1,41

1,20

Teknik Kar Oranı
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ġirketimiz 2008 yılında 528.225 adet poliçe ile 184.169.294 YTL prim
üretimi gerçekleĢtirmiĢtir. Toplam prim üretiminin 108.817.986 YTL’si %59

2008 Yılı
Faaliyet
Sonuçlarına
İlişkin
Yorumlar

konservasyon oranıyla Ģirketimizde kalmıĢtır. Portföy içerisinde en yüksek
pay, 63.452.289 YTL ile Kara Araçları Sorumluluk branĢına ait olup toplam
portföyün %34’ünü oluĢturmaktadır. Toplam prim üretimi içerisinde ikinci
büyük paya sahip olan Kara Araçları branĢı ise 57.106.755 YTL ile
portföyün %31’ini ifade etmektedir. Toplam prim üretiminin %15’ini ifade
eden Yangın ve Doğal Afetler branĢı ise 28.071.374 YTL ile prim üretimi
sıralamasında üçüncü olarak yerini almıĢtır. Prim üretimi açısından sektör
ortalamasında 17. sırada olan ġirketimiz, toplam Pazar payının %1,88’ ine
sahip olmuĢtur.
Prim üretimindeki sıralama hasar ödemelerinde ilk sırayı 58.395.168 YTL ve
%42’lik pay ile Kara Araçları branĢı almaktadır. Devamında 54.292.217 YTL
ile toplam hasar ödemelerinin %39’unu oluĢturan Kara Araçları Sorumluluk
branĢı gelmektedir. Yangın ve Doğal Afetler BranĢına ait hasar ödemesi ise
15.100.895 YTL olup toplam portföyün %11’ ini oluĢturmaktadır.
2008 yılı sonu itibarıyla 19.770.114 YTL teknik zarar edilmiĢ olup, brüt
hasar prim oranı %85 olarak gerçekleĢmiĢtir.

D iğer
10%

Kara A raç ları
31%

Kara A raç ları
Sorumluluk
34%
Y angın ve
G enel Zararlar D oğal A fetler
10%
15%
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ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġĠRKETĠ, “ġirket”, 16.05.1936 tarihli
Bakanlar Kurulu onayıyla kurulmuĢ ve 3.CumhurbaĢkanımız Sayın Celal
Bayar

o

tarihte

yönetim

kurulu

baĢkanlığını

üstlenmiĢtir.

ġirketin

hissedarları; Türkiye ĠĢ Bankası, Anadolu Anonim Türk Sigorta ġirketi,
Etibank, Adapazarı Türk Ticaret Bankası ve Muvaffak ĠĢmen’dır. Ġlk genel
merkez Ankara, muamelat yeri Ġstanbul olarak kabul edilmiĢtir.
1990 yılında sermaye yapısında meydana gelen değiĢiklik sonucu Etibank’ın
sermaye payı %85’e yükselmiĢtir. Bu değiĢiklik sonrası Bakanlar Kurulu
kararı ile Ģirket Etibank’a bağlanmıĢ ve karar 14.04.1993 tarihinde Türkiye
Ticaret

Sicil

Gazetesi’nde

yayımlanarak

bağlı

ortaklık

iĢlemleri

tamamlanmıĢtır.
26.09.1997

tarihinde

Etibank

hisselerinin

özelleĢtirme

kapsamı

ve

programına alınması hususu karara bağlanmıĢtır.20.04.2000 tarihinde
ġirket’in

ana

hisseleri

Polis

Bakım

ve

Yardım

Sandığı

tarafından

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı’ndan satın alınmıĢtır.
ġirketimiz, 2002 yılı Temmuz ayında Bureau Veritas Quality International
aracılığıyla ISO 9001:2000 kalite belgesini almaya hak kazanmıĢ olup, bu
tarihten itibaren Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulamaktadır. Bu proje
kapsamında baĢlatmıĢ olduğu kusursuz müĢteri memnuniyeti anlayıĢını
ġirket bünyesinde tüm birimlerine benimsetmiĢtir.
Bugün 73. kuruluĢ yılını tamamlamak üzere olan Ankara Sigorta; sektör
tecrübesi,

güçlü

sermaye

yapısı,

200’ün

üzerinde

çalıĢanı,

Türkiye

genelinde 7 Bölge Müdürlüğü, 2 ġube Müdürlüğü, 1 Ġrtibat Bürosu ve 550’yi
aĢkın acentesi ile sektördeki saygın yerini korumaktadır. Sahip olduğu
tecrübe, uzman kadroları, kurumsal yapısı ve mali gücünün getirdiği
avantajlarla sigorta sektörünün öncü kuruluĢlarından biri olmanın gururunu
yaĢamaktadır.
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ANKARA SĠGORTA 10.08.1936 tarihinde 500 TL sermaye ile kurulmuĢtur.
20 Nisan 2000 tarihinde büyük hissesi Polis Bakım ve Yardım Sandığı

Şirketin
Ortaklık
Yapısına
İlişkin
Bilgiler

tarafından ÖzelleĢtirme Ġdaresi'nden satın alınmıĢ ve 17 Nisan 2007
tarihinde ġirket Sermayesini 150 Milyon YTL’ye çıkarmıĢtır. 31.12.2008
itibarıyla Ģirketin ödenmiĢ sermayesi 140 Milyon TL’dir. ġirket sermayesinin
her biri nama yazılı ve 0,50.- YTL itibari değere sahip, 90.000.000 adedi A
Grubu, 190.874.700 adedi B Grubu, 19.125.300 adedi de C Grubu olmak
üzere toplam 300.000.000 adet hisseye ayrılmıĢtır. A ve B grubu hisse
senetleri Polis Bakım ve Yardım Sandığı’na aittir.

Sermaye Payı
149.530.795,02

Hisse
Oranı
%
99,69

466.331,06

0,31

2.872,00

0,00

Metin BÜYÜKÇETİN

0,61

0,00

Fatma DEMİRCİ

0,61

0,00

150.000.000,00

100

T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü
Polis Bakım ve Yardım Sandığı
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sosyal Sigortalar Kurumu
Servet GÜRKAN

Toplam

ġirketimizde, Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve
Yardımcılarının sahip oldukları hiçbir ġirket hissesi yoktur.
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Son yıllarda global anlamda yaĢanan ekonomik geliĢmelerden sigorta
sektörü de payını almıĢ ve reel anlamda karlılıklarda çok fazla artıĢ
yaĢanmamıĢtır. ABD’ de 2007 ortalarında baĢlayan finansal kriz, 2008
yılında tüm dünyaya yayılırken Türkiye’de ise bu krizin yansımaları özellikle
yılın son aylarında daha çok hissedilmiĢtir. Ġç ve dıĢ piyasalardaki
daralmadan olumsuz etkilenen Türkiye Ekonomisi yılı büyüme hızında
yavaĢlama ve yüksek cari açıkla kapatmıĢtır.
YaĢanılan konjoktürel dalgalanmalara rağmen ġirketimiz 2008 yılında yeni
acente tesisleri ile acente yapısını güçlendirmiĢ ve hedeflerini daha da
büyütmüĢtür. Bu doğrultuda ana faaliyetlerinde büyüme ve karlılığa
odaklanarak sektörde daha üst sıralara ulaĢmayı hedeflemiĢtir.
Yabancı yatırımcıların sigorta sektörüne olan ilgisinin artmasıyla birlikte
sektörde rekabet daha da artmıĢ ve hedeflere ulaĢmak zorlaĢmıĢtır. Gelinen
noktada sektörde ön sıralarda yer alabilmek için farklılık yaratılması önem
kazanmıĢtır. ġirketimiz de bu süreci en iyi Ģekilde yöneterek, tahsilât ve
muhasebeyi merkezileĢtirerek pazarlama ve satıĢ alanlarında önemli
rekabet avantajları sağlamıĢtır. Bununla birlikte müĢteri memnuniyeti ve
hizmet kalitesi anlamında önemli aĢama kaydetmiĢtir. ġirketimizin
kuruluĢundan bu yana müĢteri memnuniyetine verdiği önem ve ilkeli,
Ģeffaf, dürüst yaklaĢımıyla hizmette çağdaĢlığı yakalamıĢ ve müĢteri odaklı
çalıĢma olanağı sunmuĢtur.
2008 yılında ġirketimiz; güçlü sermayesi ve yeni organizasyonel yapısıyla
müĢteri memnuniyeti bilincini taĢıyan personeli ile etkin insan kaynakları
yönetimi, ürün çeĢitliliği ve doğru acente seçimi ile baĢarılı bir yılı geride
bırakmıĢtır. 2009 yılında da dünyada ve Türkiye’de durağan bir ekonomi
beklentisine rağmen Ģirketimizin olumlu sonuçlara imza atmaya devam
edeceği inancındayız.
Üretimde verimliliği, etkinliği ve profesyonelliği geçerli kılmak amacıyla,
2008 yılında günümüz ihtiyaçlarına uygun standartları yakalamak üzere
yeniden yapılanma ve değiĢim konularında önemli kararlar alarak hayata
geçirilmiĢtir. Bu süreç içerisinde yaĢanan zor koĢullara rağmen baĢarılı
sonuç almamızda katkısı olan baĢta sigortalılarımıza olmak üzere
acentelerimize ve çalıĢanlarımıza Ģükranlarımızı sunarım.
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ABD kaynaklı ipotekli konut kredileri ile baĢlayan global krizden sigorta
sektörü de payını almıĢtır. Özellikle ABD ve Avrupa da tanınmıĢ sigorta
Ģirketleri sarsıntı geçirmiĢ ve reel anlamda ciddi kayıpların yaĢandığı
gözlenmiĢtir. Türkiye’ de ise söz konusu global krizin yansımaları özellikle
yılın son aylarında daha çok hissedilmiĢtir. Piyasalardaki daralmanın
olumsuz etkisiyle Türkiye Ekonomisi 2008 yılını büyüme hızında yavaĢlama
yaĢanmıĢ olup, sigorta sektörü de 2008 yılında bu yavaĢlamadan nasibini
almıĢtır. Bunun yanında serbest taife sistemine geçilmiĢ ve sektörümüz
serbest tarife sistemini oturtamadığından, serbest tarife sistemi yoğun bir
fiyat rekabeti doğurmuĢ ve sektör kar problemi ile karĢı karĢıya kalmıĢtır.

İcra Kurulu
Başkanının
Faaliyet
Dönemine
İlişkin
Yorumları ve
Geleceğe
Yönelik
Beklentileri

ġirketimiz sektörün genelini ilgilendiren sorunların yanında kendine has
sorunları ile de baĢ etmek durumunda kalınmıĢtır. 2007 yılından beri
devam etmekte olan yeniden yapılanma sürecini nihayet 2008 yılında
tamamlamıĢtır. Bu süreçte geçmiĢ yılların birikimi olan problemli acente ve
müĢteri portföyü büyük oranda temizlenmiĢ ve daha baĢından zarar yazan
iĢler terk edilmiĢtir. Ancak bu iĢlerin yerine yeni ve verimli iĢleri kısa
zamanda almak maalesef mümkün olamamıĢ ve bu nedenle üretim
hacmimiz artıĢ göstermemiĢtir. Ayrıca sigorta sektörü 2008 yılında da kaza
branĢındaki hasar/prim oranlarının yüksekliği nedeniyle teknik kar etmekte
zorlanırken Ģirketimiz bunun üzerine 2007 yıl sonunda yapılan reasürans
anlaĢma koĢullarını olumsuz yönde değiĢtirmesi nedeniyle zaten 2008 yılına
zararla girmesi nedeniyle yılı karla kapatamamıĢtır.
Ancak artık Ģimdi yol alma zamanıdır. Yeni bir yönetim ve risk kabul
anlayıĢı ile güvenli basiretli acentelerimizin daha dikkatli, daha temkinli ve
bir patlama yaĢanmaksızın temiz ve verimli iĢleri ile karlı bir büyüme
hedeflemekteyiz.
Önümüzdeki dönemde, mevcut ve yeni kazanılan acentelerimizle birlikte
olumlu mesafeler kat edeceğimiz inancıyla, acentelerimize, sigortalılarımıza
ve tüm çalıĢanlarımıza baĢarılar dilerim.
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ANKARA SĠGORTA için 2008 yılı sektörde yaĢanan geliĢmeler açısından son
derece zor bir yıl olmuĢtur. Gerek müĢteri memnuniyetini arttırmak,
gerekse çağın gereksinimlerine uygun faaliyet gösterebilmek için verimlilik
paralelinde, hem organizasyon yapısında ve hem de mevcut acente
yapısında değiĢikliklere gidilmiĢtir.
2007 yılında 192 Milyon YTL olan prim üretimi 2008 yılında 184 Milyon YTL
olarak gerçekleĢmiĢtir.
2008 yılında branĢlar itibarıyla teknik karlılığa bakıldığında oto branĢlarında
sektör ortalamasının altında kar elde edilmiĢtir. Kara araçları sorumluluk
branĢında serbest tarifeye geçiĢle birlikte sektörde hızlı bir rekabet
baĢlamıĢ ve kamu ihalelerinde verilen prim teklifleri önceki yıllara göre
azalmıĢtır. Diğer taraftan 2008 yılı oto branĢları konservasyon oranının
2007 yılına göre %13 artması sonucunda söz konusu branĢların 2008
yılında teknik zararı 2007 yılına göre %20 oranında artmıĢtır. Oto dıĢı
branĢlarda ise sektör ortalamasına yakın bir üretim gerçekleĢmiĢtir.
Bilanço verilerine bakıldığında ise 2007 yılında 165 Milyon YTL olan
aktiflerimiz 2008 yılında 175 Milyon YTL’ ye ulaĢarak aktif büyüklüğümüz %
6 oranında artmıĢtır. Güçlü sermayemiz ve aktif büyüklüğümüz ile
müĢterilerimizin güvenini kazanan ve müĢteri memnuniyetini ön planda
tutan, yenilikçi ve farklılık yaratan sigortacılık anlayıĢımız devam
etmektedir.
2008 yılında tüm dünyayı sarsan ekonomik krize ve sektördeki yabancı
sermaye giriĢinin getirdiği yeni ürünleri geliĢtirme rekabetine rağmen bu
denli büyük geliĢmeleri benimseyerek yenilenen yönetici kadrolarımız,
çalıĢanlarımız ve acentelerimiz ile birlikte baĢarılı bir yılı daha geride
bırakmıĢ bulunmaktayız.
Ġlkeli ve dürüst bir yapı ile ANKARA SĠGORTA olarak geleceğe daha umutla
bakmaktayız. ġirketimizin 73 yıllık kurumsal tecrübesi ile müĢteri
memnuniyetine verdiği önem, güçlü mali yapısı, dinamik ve farklılık yaratan
sigortacılık anlayıĢı ile Türk Sigorta Sektöründe daha üst sıralarda yer
alacağına inanıyorum
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2008 yılı ekonomik geliĢmeler açısından küresel anlamda büyük
değiĢimlerin yaĢandığı bir yıl olmuĢtur. Yüksek riskli mortgage kredileri ile
ABD’ de 2007 yılının ortalarında baĢlayan finansal kriz 2008 yılına
damgasını vurmuĢ ve etkisi kısa sürede tüm dünyaya yayılmıĢtır. ABD’ nin
mortgage kredilerinin büyük çoğunluğunun batık kredilerden oluĢması ve
bu kredilerin baĢta Ġngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Ġsviçre
olmak üzere Avrupa ülkelerinin bankalarının portföyünde olması sebebiyle
kriz tüm Avrupa’ ya sıçrayarak global krize dönüĢmüĢ ve önce bankalar,
yatırım bankaları ve aracı kurumlar ile baĢlayıp finans sektörünün ardından
reel sektör üzerinde belirginleĢmeye baĢlamıĢtır. BaĢta otomotiv sektörü
olmak üzere birçok Ģirket derin mali krize girmiĢtir. GeliĢmekte olan ülkeler
Uluslararası Para Fonu (IMF)’ nun desteğine ihtiyaç duymuĢ ve Türkiye de
Uluslararası Para Fonu ile görüĢmelere baĢlamıĢtır. Rusya, Brezilya, Çin,
Hindistan gibi ülkeler her ne kadar büyük döviz rezervleri nedeniyle
göreceli olarak krizden az etkilenseler de büyüme hızlarında belirgin
düĢüĢler yaĢanmıĢtır.

2008 Yılı
Dünya ve
Türkiye
Ekonomisi

Kriz, 2008 yılında bütün dünyadaki finans sektörünü derinden sarsarken,
Türkiye’deki bankacılık sektörü finansal sorunlara 2001 yılındaki krizin
aksine daha hazırlıklı yakalanmıĢtır. Merkez Bankası bu süreçte global
likidite akıĢının Türkiye piyasalarına olumsuz etkilerini azaltmak ve
piyasaların iĢleyiĢini düzenli hale getirmek amacıyla döviz depo piyasasında
vade yükseltmek, faiz oranlarını düĢürmek gibi çeĢitli önlemler almıĢtır.
Merkez Bankası, dalgalı kur uygulaması çerçevesinde piyasaya zorunlu
haller dıĢında müdahale etmeyerek yıl içinde zaman zaman döviz alım ve
satıĢ ihaleleri açmıĢtır.
Merkez Bankası’nın gösterge niteliğindeki kur
rakamlarına göre 2007 yılı sonunda 1,17 YTL civarında olan ABD doları
kuru 2008 yılında % 30 artıĢ göstererek 1,52 YTL’ ye ulaĢmıĢtır. Aynı
Ģekilde 2007 yılında 1,70 YTL civarında olan EUR kuru 2008 yılında %26
artıĢ göstererek 2,15 YTL’ ye yükselmiĢtir.
Ġç ve dıĢ piyasalardaki daralmadan olumsuz etkilenen Türkiye Ekonomisi,
2008 yılı için %5,5 olarak hedeflediği büyüme oranının altında kalmıĢ ve
büyüme %4,5 olarak gerçekleĢmiĢ olup büyüme trendi yakalayan Türkiye
ekonomisinde kaydedilen en düĢük büyüme oranı olmuĢtur. 2007 yılında
ÜFE’ de 5,94 TÜFE’ de 8,39 olan enflasyon oranları 2008 yılında yeniden
çift haneli rakamlara tırmanmıĢ ve ÜFE 8,11, TÜFE ise 10,06 olarak
gerçekleĢmiĢtir. Ülkemizde yılın ilk yarısında yaĢanan siyasal belirsizlikler
nedeniyle ĠMKB’ de düĢüĢler yaĢanmıĢ, sıcak para geçen yıl giriĢ yaparken
2008 yılında çıkıĢ yapmıĢ ve yabancı sermaye giriĢi yarı yarıya azalmıĢtır.
Petrol fiyatlarındaki artıĢ, faizlerde ve kurlardaki yükselme yatırımları
olumsuz yönde etkilemiĢtir.

1936’ dan bugüne… | 8

1

2008 Yılı
Sektördeki
Gelişmeler

SUNUŞ BÖLÜMÜ

Uzun zamandır tüm dünyayı etkisi altına alan krizden, sigorta sektörü de
nasibini almıĢ ve sektör son yıllarda ilk kez enflasyonun altında büyüme
göstermiĢtir.

Yatırımların

yavaĢlaması,

üretim

sektöründeki

kapasite

kullanım oranlarının düĢmesi, iç ve dıĢ ticaretin ve hatta sınır ülkeleriyle
yapılan dıĢ ticaretin azalması Türk sigorta sektörünü doğrudan etkilemiĢtir.
Küresel krizin sigorta sektörüne olumsuz etkisi branĢlar itibarıyla farklılıklar
göstermektedir.

Bireysel kredi faizlerinin yükselmesi, konut ve araç

kredilerinde azalmayı beraberinde getirmiĢ ve bu hususların olumsuz
sonuçları poliçe adetlerindeki artıĢı yavaĢlatmıĢtır. ĠnĢaat sektöründeki
duraklama, yeni yatırımlara ve projelere bağlı olan yangın ve mühendislik
branĢlarındaki

poliçe

satıĢlarını

yavaĢlatmıĢ

ve

yangın

sigortalarında

mevcut portföylerle devam edilerek yeni iĢler sektöre kazandırılamamıĢtır.
YaĢanan global krizle birlikte sigorta sektöründe Swiss Re gibi bir dünya
devinin bile küçülmesi Türkiye sigorta sektöründeki daralmanın çok da
anormal olmadığını göstermektedir.
Küresel krizin etkisiyle 2008 yılında reel olarak sigorta sektörü %3,1
oranında küçülmüĢtür. Reel olarak küçülme Ģeklinde hissedilen durumun
nedeni ise 2007 yılı sonunda yavaĢlamaya baĢlayan üretimdeki büyüme
rakamları olmuĢtur. 2007 yılı sonlarında hayat dıĢı sigorta sektörünün
büyüme trendinde baĢlayan yavaĢlama 2008 yılında kendini daha güçlü bir
Ģekilde hissettirmiĢtir. Krizin etkisiyle Ģirket sermayeleri ön plana çıkmıĢ
yerli

ya

da

yabancı

Türkiye’de

faaliyet

gösteren

tüm

firmaların

sermayelerinin önemini arttırmıĢtır. Yürürlüğe giren yeni yasa ve takip eden
sermaye karĢılıkları konusundaki yönetmeliklerle birlikte Ģirketlerin bilanço
yapıları tüketici güveni doğrultusunda oldukça güçlenmiĢtir.
2008 yılında yaĢanan küresel krizle birlikte 2009 yılında da krizin
gölgesinde kalınacağı ve bu yıl sektörde geçmiĢteki gibi bir büyüme
yaĢanamayacağı beklentisi hâkimdir.

Dünyada yaĢanan sorunun sigorta

fiyatlarını da etkileyeceği ve önümüzdeki sene daralan piyasada Ģirketlerin
Pazar paylarını korumak adına rekabetin daha da artacağı ve gelirlerin de
azalacağı beklenmektedir.
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Ankara Sigorta, sektörün deneyimli, konularında uzman kadrolarının bir
araya gelerek oluĢturduğu 209 çalıĢanı ile takım ruhunu benimsemiĢ,
inisiyatif kullanabilen, modern ve katılımcı bir yönetim anlayıĢına sahiptir.
Bu yapı, Genel Müdürlük, Adana, Ankara, Bursa, Karaköy, Ġzmir, Kadıköy

Bölge
Müdürlükleri
İrtibat Bürosu
ve Şubeler
Bazında
İstihdam
Durumu

ve Samsun Bölge Müdürlükleri, Antalya ve Bakırköy ġube Müdürlükleri ve
Denizli Ġrtibat Bürosundan oluĢmaktadır. Kilit noktalarda konumlandırılan 7
Bölge ve 2 ġube Müdürlüğü, 1 irtibat bürosu, 200’ü aĢkın

çalıĢanı

ve 500’ün üzerinde acentesi ile sigorta sektörünün lider ve saygın
kuruluĢlarından biridir.

BÖLGELER
PERSONEL SAYISI
GENEL MÜDÜRLÜK
130
ANKARA
14
ADANA
9
BURSA
8
İZMİR
16
KARAKÖY
6
KADIKÖY
7
SAMSUN
6
TOPLAM
196

ŞUBELER
ANTALYA
BAKIRKÖY
TOPLAM

İRTİBAT BÜROSU
DENİZLİ
TOPLAM

PERSONEL SAYISI
7
5
12

PERSONEL SAYISI
1
1
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Yeni Hizmet ve
Faaliyetlerle
İlgili Olarak
Araştırma
Geliştirme
Uygulamalarına
İlişkin Bilgiler
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SUNUŞ BÖLÜMÜ

ġirketimiz Türk sigorta sektörünün henüz sigortayla tanıĢmayan potansiyel
kitlelere

ulaĢmak

adına

hızla

yeni

ürünler

ve

yeni

kampanyalar

geliĢtirmektedir. Bu amaç doğrultusunda gerçekleĢtirmeyi planladığımız ilk
faaliyetimiz;

Türk

Silahlı

Kuvvetleri

ve

Emniyet

Genel

Müdürlüğü

mensuplarına hitap eden ürünler kapsamında, sicil bilgileri ve kimlik
fotokopileriyle baĢvuran görevlilere yüzde 20’lik bir indirim uygulamasıdır.
Bu indirimde hem potansiyel sigortalı grubunun sigortalarını yapmak hem
de nitelikleri itibarıyla hasar oranlarının düĢük olduğunu düĢündüğümüz bu
kitleyi fiyatı düĢük ancak teknik rantabilitesi yüksek bir poliçeyle genel
portföyümüze katmayı hedeflemekteyiz.
Yeni ürün anlamındaki çalıĢmalarımızın hala devam ettiği ilk projemiz ise
ekonominin önemli çarklarından biri olan KOBĠ’lerin iĢlerini kolaylaĢtıracak
geniĢ kapsamlı bir KOBĠ poliçesi yaratmaktır. Hitap ettiğimiz müĢteriler
ASKĠP (Ankara Sigorta KOBĠ ĠĢyeri Poliçesi) ile ekstra indirim avantajı
sağlayacaklardır. Ayrıca bu ürün ile müĢterinin isteğine bağlı olarak
oluĢabilecek risklere karĢı ek teminatlar da verilecektir.
Ayrıca

mevcut

teminatlarda

ürünlerimizden

artıĢ ve

kasko

ve

konut

poliçelerimizdeki

çeĢitlilikler uygulanarak farklılaĢma

yaratılması

planlanmaktadır. Bu kapsamda kaskoda mevcut olan mini onarım paketi
yanında, evler için küçük tamir teminatını da ilave edilecektir. Bu hizmet ile
sadece

konutta

değil,

kasko

ürününde

de

farklılık

yaratmayı

hedeflenmektedir.
Teknolojik yeniliklerimiz arasında interaktif uygulamalarımız ön plana
çıkarılarak 2009 yılında Web sayfamız yeni yüzü ile güncellenecek ve
ġirketimiz bu yıldan sonra internet tabanlı ve müĢteri memnuniyetini
arttıracak uygulamalara baĢlayacaktır. Ayrıca müĢteri memnuniyetinin
arttırılmasına yönelik sms ile bilgilendirme sistemi kurulacaktır.
ġirketimiz gelecek yıl müĢterilerine sunacakları yeni ürün çalıĢmalarına
devam etmektedir. 2009 yılında sektörde olmayan ürünler ile yenilikleri
gerçekleĢtirmeyi planlanmaktadır.
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Kalite
Yönetim

Ankara

Sigorta

sigortacılığın

ve

kurulduğu

1936

yılından

beri

"önce müĢteri memnuniyeti"

ilkeli,

Ģeffaf,

anlayıĢının

dürüst,

temsilciliğini

Sistemine
İlişkin Bilgiler

yapmıĢtır. ÇağdaĢ yönetim anlayıĢı, farklı sektörlere özgü tecrübesi, güçlü
teknolojik altyapısı, güvenilir reasürans desteği ve geniĢ hizmet ağı ile
Türkiye'nin dev kuruluĢlarına özel, hızlı ve kaliteli hizmet vermektedir.
ġirketimiz müĢterilerimizin memnuniyetini; ekip ruhuna sahip nitelikli iĢ
gücümüzle, sürekli iyileĢme çalıĢmalarımızla, yaratıcı, yenilikçi ve geliĢtirici
kadromuzla,

köklü

sağlamaktadır.

geçmiĢimizle,

sektörde

marka

olma

çabamızla

Teknolojik geliĢmeleri yakından takip eden, anlatan,

eğiten, sorunlara çözüm olan, toplum değer ve prensiplerine sahip çıkan,
tercih sebebi olan, öneri ve eleĢtiriye açık bir sigorta kuruluĢu olarak
hizmet kalitesinden ödün vermemektedir.
ġirketimiz, 2002 yılında Bureau Veritas Quality International aracılığıyla
ISO 9001:2000 kalite belgesini almaya hak kazanmıĢ olup, Kalite Yönetim
Sistemi’ni 6 yıldır uygulamaktadır.
(0212) 444 1936 numaralı MüĢteri ĠletiĢim Merkezi ile müĢterilerine verdiği
hizmetin hızını artıran ġirket, çağrı merkezine yapılan tüm ihbar ve
Ģikâyetleri eksiksiz değerlendirmektedir.
Misyonumuz
MüĢterilerimize en kaliteli hizmeti sunmak.
Vizyonumuz
Tercih edilen, saygın ve öncü sigorta Ģirketi olmak.
Ana Değerlerimiz
- Dürüstlük
- Esneklik
- MüĢteri Odaklılık
- Takım Ruhu
- Sürekli GeliĢim.

1936’ dan bugüne… | 12

1

Organizasyon
Şeması

13| 1936’ dan bugüne…

SUNUŞ BÖLÜMÜ

2

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI
BÖLÜMÜ

Yönetim
Kurulu
Başkanı ve
Üyelerine
İlişkin Bilgiler

ÖZKAN ELGĠN
Yönetim Kurulu BaĢkanı
1952 yılında Ġzmir’de doğmuĢtur. Ankara Üniversitesi Pedagoji mezunudur. 1976
yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’ nde göreve baĢlamıĢ, 2003 yılında Ankara
Emeklilik A.ġ. ve Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi’nde Yönetim Kurulu Üyesi
olmuĢtur. 28.04.2006 tarihinde Ankara Sigorta’da Yönetim Kurulu BaĢkanı
seçilmiĢtir.

AZĠZ AHMET KACAR
Yönetim Kurulu Üyesi / Ġcra Kurulu BaĢkanı
1957 yılında Afyon’da doğmuĢtur. Ankara Ġktisadi Ticari Ġlimler Akademisi Bankacılık
ve Sigortacılık mezunudur. ÇalıĢma hayatına 1976 yılında Vakıflar Bankası’nda
memur olarak baĢlamıĢ, 2001 yılında Vakıflar Bankası Genel Müdürü olmuĢtur.
18.05.2006 yılında Ankara Sigorta’da Yönetim Kurulu Üyesi ve Ġcra Kurulu BaĢkanı
seçilmiĢtir.
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Yönetim
Kurulu
Üyelerine
İlişkin Bilgiler

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI
BÖLÜMÜ

Soldan sağa ilk sıra: Feridun TAġÇI, Ragıp KILIÇ, Ġbrahim SELVĠ, ġaban ÇAĞIRAN, Aziz
Ahmet KACAR, Ahmet Selim AKYILDIZ, Ali Fuat AKDEMĠR.
Oturanlar: Özkan ELGĠN, Ali KOLAT, Osman KARAKUġ.

ALĠ KOLAT
Yönetim Kurulu Üyesi
1951 yılında Malatya’da doğmuĢtur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
mezunudur. 1977 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde göreve baĢlamıĢ,
17.05.2005 tarihinde Ankara Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiĢtir.
ĠBRAHĠM SELVĠ
Yönetim Kurulu Üyesi
1957 yılında Kütahya’da doğmuĢtur. Ankara Polis Enstitüsü mezunudur. 1975
yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde göreve baĢlamıĢ, 28.04.2006 tarihinde Ankara
Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiĢtir.
OSMAN KARAKUġ
Yönetim Kurulu Üyesi
1951 yılında Sivas’ta doğmuĢtur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
1980 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde göreve baĢlamıĢ 28.04.2006 tarihinde
Ankara Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiĢtir.
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Yönetim
Kurulu
Üyelerine
İlişkin Bilgiler

ġABAN ÇAĞIRAN

Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
1961 yılında Adıyaman Besni’de doğmuĢtur. Mersin Eğitim Enstitüsü ve
ardından Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve
Sigortacılık bölümünü bitirmiĢtir. 1990 yılında YaĢarbank’ta MüfettiĢ olarak
göreve baĢlamıĢ 1995 yılında aynı bankada TeftiĢ Kurulu BaĢkan Yardımcısı
olmuĢtur. 2003 yılında Türk Nippon Sigorta ġirketi’nde Genel Müdür
Yardımcısı olarak baĢladığı görevinde 2005 yılında Genel Müdür Vekili
olmuĢtur. 2006 yılında Ankara Emeklilik A.ġ.’de Genel Müdür Yardımcısı
olarak göreve baĢlamıĢ 2007 yılında Ankara Sigorta Genel Müdür
Yardımcılığına atanmıĢtır. 2008 yılında Genel Müdür Vekili olarak devam
ettiği görevinde 2009 yılında Genel Müdür olmuĢtur.
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Kurulu
Üyelerine
İlişkin Bilgiler

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI
BÖLÜMÜ

ALĠ FUAT AKDEMĠR
Denetim Kurulu Üyesi
1959 yılında EskiĢehir’de doğmuĢtur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
mezunudur. 1977 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde göreve baĢlamıĢ
30.09.2003 tarihinde Ankara Sigorta Denetim Kurulu Üyesi seçilmiĢtir.
RAGIP KILIÇ
Denetim Kurulu Üyesi
1963 yılında KahramanmaraĢ’da doğmuĢtur. Emniyet Genel Müdürlüğü
Polis Akademisi mezunudur. 1986 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde
göreve baĢlamıĢ 11.07.2008 tarihinde Ankara Sigorta Denetim Kurulu
Üyesi seçilmiĢtir.
AHMET SELĠM AKYILDIZ
Denetim Kurulu Üyesi
1954 yılında Adana’da doğmuĢtur. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
Akademisi mezunudur. 1974 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde göreve
baĢlamıĢ 09.07.2008 tarihinde Ankara Sigorta Denetim Kurulu Üyesi
seçilmiĢtir.

Yönetim
Kurulu
Toplantıları
Hakkında
Bilgiler
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Yönetim Kurulu Toplantıları
Yönetim Kurulu, Ġcra Kurulu BaĢkanı tarafından toplantıya çağrılmaktadır.
Toplantı günü ile saatini gösteren gündem, Yönetim Kurulu BaĢkanı
tarafından tespit edilerek toplantıdan en az bir hafta önce üyelere
dağıtılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantısında, cari dönemin mali ve teknik
sonuçları değerlendirilerek ileriye dönük yapılacak iĢlemler için kararlar
alınmaktadır. Alınan kararlar toplantı tutanağı haline getirilip imzalandıktan
sonra yetkililere ve birimlere duyurusu yapılarak Ticaret Sicil Gazetesi’nde
ilgili maddelerin tescili gerçekleĢtirilmektedir. Yönetim Kurulu, normal
koĢullarda ayda bir kez gerektiğinde birden fazla da toplanabilmektedir.

2

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI
BÖLÜMÜ

ĠNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI
Ankara Sigorta güvenilirliği, dinamizmi, kalite yönetimi ve müĢteri odaklı
hizmet anlayıĢıyla sürekli geliĢmeyi hedefleyen öncü bir Ģirkettir. Yoğun
rekabetin yaĢandığı sigorta sektöründe bizi ayrıcalıklı kılan en değerli
kaynağımız çalıĢanlarımızdır. Ġnsan Kaynakları Yönetimi; Ģirket kültürü ve
ana değerleri çerçevesinde, tüm çalıĢanların katılımını sağlayan, iĢbirliğine
ve sürekli iyileĢtirmeye dayalı bir sistem oluĢturmayı ve Ankara Sigorta'nın
ana sermayesi olan çalıĢanların profesyonel ve kiĢisel geliĢimleri
desteklemeyi amaçlar. Ankara Sigorta; Performans Yönetimi, Kariyer
Planlama ve düzenli eğitimlerle çalıĢanların motivasyonunu ve verimini
arttırmayı ve kiĢisel geliĢimlerini sağlamayı hedefler.

İnsan
Kaynakları
Yönetimi

ĠġE ALIM SÜRECĠ
Ankara Sigorta’da iĢe alım süreci baĢvuruda bulunan adayların öz
geçmiĢlerinin incelenmesi ile baĢlar. Bu adaylardan ġirketimiz kurum
kültürüne uygun,
mesleki acıdan kendini geliĢtirmiĢ,
hedeflerimize
ulaĢmakta en az kendi çalıĢanlarımız kadar hevesli ve istekli arkadaĢlar
belirlenerek, DavranıĢ Bilimleri Enstitüsü tarafından ortaklaĢa yürütülen
genel yetenek sınavına tabi tutulur. Burada baĢarılı olan adaylar mülakata
çağrılırlar, belirli süreçler sonunda olumlu görülen adaylar biz çalıĢanlar gibi
Ankara Sigorta ailesinin bir ferdi olurlar. Ayrıca belli dönemlerde sigortacılık
mesleğini yeni nesillere anlatmak ve onları geliĢtirmek için lise ve
üniversite stajyerlerini de istihdam etmektedir.
PERFORMANS YÖNETĠMĠ
Performans Yönetimi, baĢarılmak istenen hedefler doğrultusunda ortak
bilincin oluĢturulduğu, iletiĢim üzerine kurulmuĢ, geri bildirimli bir süreçtir.
Sene baĢında her görev için Ģirket içi hedefler belirlenir. ÇalıĢanlar,
yetkinliklerine ve hedeflerine göre değerlendirilir. Hem çalıĢanların hem de
yöneticilerin
birbirlerini
değerlendirdiği
360 o
performans
sistemi
kullanılmaktadır. Performans Değerlendirme sonuçları eğitim ihtiyaçlarının
belirlenmesinde, kariyer planlamada ve ücret ayarlamalarında etkin rol
oynar.
KARĠYER PLANLAMA
Sigorta sektörü, sürekli geliĢen ve ilerleme olanaklarının geniĢ olduğu bir
sektördür.
Ankara
Sigorta,
çalıĢanların
verimini
artırmak
ve
potansiyellerinin en üst noktasına ulaĢabilmelerini sağlamak için kariyer
planları yapar ve çalıĢanlara, bireysel hedefleri doğrultusunda kendi
bünyesinde geliĢtirdiği kariyer sistemi sayesinde eĢit yükselme olanağı
sağlar. Terfilerde sınav, mülakat ve performans sistemi uygulanır.
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EĞĠTĠM
Ankara Sigorta, çalıĢanların kariyer hedefleri doğrultusunda hem teknik
bilgilerini hem de kiĢisel becerilerini geliĢtirmek için sürekli eğitildikleri bir
okuldur.
Acente Eğitimleri
Acente eğitimleri merkez ve bölgelerde, acentelerin eğitim ihtiyaçları
dikkate alınarak planlanır ve gerçekleĢtirilir.
ÇalıĢanların Eğitimleri
1) Oryantasyon:
ĠĢe yeni baĢlayan çalıĢanlarımıza ġirket’i ve departmanları tanıtmak
amacıyla oryantasyon eğitimleri düzenlenir.
2) Teknik Eğitimler:
ÇalıĢanların bilgi düzeyini arttırmak, uzmanlıklarını geliĢtirmek, yenilikleri
yakından takip edebilmelerini sağlamak, bilgilerini güncellemek üzere
hazırlanan eğitimlerdir. Teknik eğitimler ağırlıklı olarak sigortacılık ile ilgili
konularda düzenlenmektedir.
3) KiĢisel ve Mesleki GeliĢim Eğitimleri:
ÇalıĢanlarımızın kiĢisel ve mesleki bilgi ve becerilerini geliĢtirmek amacıyla
aldıkları eğitimlerdir. ÇalıĢanlarımızın iĢ ve özel hayatlarında vizyon sahibi
olmaları, hedeflerini oluĢturabilmeleri, olumlu tutum ve iĢbirliği içinde
olmaları baĢarıyı getirecektir. ÇalıĢanlarımız bu alanlarda desteklenirler.
ÜCRET VE DĠĞER HAKLAR
Ankara Sigorta'da sektör koĢullarını ve enflasyon oranını dikkate alan,
Performans Değerlendirme Sistemi’ne dayalı, adil ve gerçekçi bir ücret
politikası uygulanmaktadır. Ücret; maaĢ ve makam tazminatından oluĢur.
Ankara Sigorta ayrıca çalıĢanlarına öğle yemeği ve geliĢ gidiĢlerde servis
imkânı sağlar. Servisten yararlanamayan personeline yol yardımında
bulunur. Ayrıca bütün çalıĢanlarımıza BES, özel sağlık sigortası ve ferdi
kaza sigortası yapılmaktadır.
SOSYAL AKTĠVĠTELER
Belirli aralıklarla düzenlenen aktivitelerle çalıĢanlarımızın iĢ ortamı dıĢında
da bir arada olarak güzel vakit geçirmeleri sağlanır.
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KREDĠ RĠSKĠ POLĠTĠKARI
ġirket’e borçlu olan sigortalılar, acenteler, reasürörler, fronting Ģirketler,
koasürans Ģirketleri ve benzeri tarafların yükümlülüklerini kısmen veya
tamamen yerine getirmemelerinden dolayı Ģirketin zarara uğraması
ihtimali, kredi riskini ifade eder.

Şirketin
Dahil
Olduğu
Risk Grubu
İle Yaptığı
İşlemlere
İlişkin
Bilgiler

Kredi riskinin yönetimi, kontrolü ve takibi, kredi riski limitlerine iliĢkin
hususlar ve sorumluluklar kredi riski politikasını oluĢturur.

SĠGORTALAMA RĠSKĠ POLĠTĠKASI
GerçekleĢip gerçekleĢmeyeceği belli olmayan doğal riskler ile, olabileceği
kesin olarak bilinen ancak, ne zaman nasıl olacağı belli olmayan olaylara,
sigortacılık tekniğini doğru ve etkin Ģekilde kullanarak, teminat verme
faaliyetini bir ticari kazanca dönüĢtürme süreci sigortalama riski olarak
ifade edilir.
Verilen teminatlardan, zarar verme potansiyelinin düĢük olduğu risklerin
seçilmesi esasına dayanır. Riske verilecek teminatların seçimi, doğru
fiyatlandırma yönteminin seçimi, devredilecek ve ne kadarının
devredileceği riskin seçimi, hasar frekansı ve Ģiddeti,
risk kabul
politikalarını oluĢturur.
Sigortalama riskini oluĢturan parametrelerin güncel olarak izlenmesi ve
etkin olarak raporlama sisteminden yararlanılması gerekmektedir.
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GELİR TABLOSU
1.

TEKNĠK SONUÇLAR
1. A) Prim Üretimi

2008 yılında 184.169.294 YTL prim üretimi gerçekleĢmiĢ olup 2007 yılına
göre %4 oranında bir azalıĢ söz konusudur. BranĢ dağılımına göre prim
üretimleri 2007 ve 2008 yılları karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda
gösterilmiĢtir.
BRANġLAR

2007

2008

Kaza

6.774.454,13

5.543.832,21

-18 %

Hastalık/Sağlık

1.762.656,95

1.823.125,31

3%

Kara Araçları

57.068.394,19

57.106.754,72

0%

Raylı Araçlar

0,00

0,00

0%

396,76

-8,59

-102 %

Su Araçları

1.228.736,03

1.176.268,70

-4 %

Nakliyat

2.874.251,53

2.737.763,90

-5 %

Yangın ve Doğal Afetler

33.985.038,52

28.071.374,06

-17 %

Genel Zararlar

24.848.895,49

17.923.842,51

-28 %

Kara Araçları Sorumluluk

61.100.979,84

63.452.289,43

4%

Hava Araçları Sorumluluk

0,00

0,71

0%

Su Araçları Sorumluluk

0,00

0,00

0%

1.758.133,00

5.693.236,34

224 %

Kredi

0,00

0,00

0%

Emniyeti Suistimal

0,00

0,00

0%

Finansal Kayıplar

0,00

0,00

0%

719.797,40

640.814,70

-11 %

0,00

0,00

0%

192.121.733,84

184.169.294,00

-4 %

Hava Araçları

Genel Sorumluluk

Hukuksal Koruma
Destek

Toplam
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1. B) Hasar Ödemesi
2008 yılında 137.593.193 TL hasar ödemesi gerçekleĢmiĢ olup 2007 yılına
göre %5 oranında bir artıĢ söz konusudur. BranĢ dağılımına göre hasar
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ödemeleri 2007 ve 2008 yılları karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda
gösterilmiĢtir.
BRANġLAR
Kaza

2007

2008

DeğiĢim

3.685.447,60

2.613.251,14

-29 %

820.636,24

1.100.119,69

34 %

Kara Araçları

76.663.279,36

58.395.167,53

-24 %

Raylı Araçlar

0,00

0,00

0%

Hava Araçları

57,66

140,47

144 %

79.342,40

96.438,24

22 %

721.603,92

461.164,57

-36 %

Yangın ve Doğal
Afetler

4.155.480,75

15.100.894,73

263 %

Genel Zararlar

4.112.788,01

4.681.025,17

14 %

Kara Araçları
Sorumluluk

40.028.721,82

54.292.216,79

36 %

Hava Araçları
Sorumluluk

0,00

0,00

0%

Su Araçları
Sorumluluk

0,00

0,00

0%

312.440,93

849.226,42

172 %

Kredi

0,00

0,00

0%

Emniyeti Suistimal

0,00

0,00

0%

Finansal Kayıplar

0,00

0,00

0%

Hukuksal Koruma

1,24

3.548,26

286050 %

Destek

0,00

0,00

0%

130.579.799,93

137.593.193,01

Hastalık/Sağlık

Su Araçları
Nakliyat

Genel Sorumluluk

Toplam

5

%
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1. C) Teknik Kar ve Zararlar
2008 yılı faaliyetleri sonucunda 19.770.114 YTL teknik zarar edilmiĢ olup
2007 yılına göre %230 oranında bir azalıĢ söz konusudur. BranĢ dağılımına
göre teknik kar ve zararlar 2007 ve 2008 yılları karĢılaĢtırmalı olarak
aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
BRANġLAR
Kaza

2008

DeğiĢim

2.394.690,29

2.839.216,88

19 %

420.034,38

516.873,79

23 %

Kara Araçları

5.566.042,70

-18.505.440,37

-432 %

Raylı Araçlar

0,00

0,00

0%

-50,12

84,68

-269 %

15.988,96

206.761,46

1193 %

505.134,54

412.848,83

-18 %

Yangın ve Doğal Afetler

4.029.252,36

1.995.790,77

-50 %

Genel Zararlar

2.335.719,02

5.772.269,92

147 %

Kara Araçları Sorumluluk

-1.584.572,43

-13.956.451,95

781 %

Hava Araçları Sorumluluk

0,00

-99,63

0%

Su Araçları Sorumluluk

0,00

0,00

0%

866.939,75

238.719,29

-72 %

Kredi

0,00

0,00

0%

Emniyeti Suiistimal

0,00

0,00

0%

Finansal Kayıplar

0,00

0,00

0%

665.980,48

709.312,67

7%

0,00

0,00

0%

15.215.159,93

-19.770.113,66

-230 %

Hastalık/Sağlık

Hava Araçları
Su Araçları
Nakliyat

Genel Sorumluluk

Hukuksal Koruma
Destek

Toplam
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BRANġ BAZINDA DEĞERLENDĠRME

2. A) Kaza BranĢı
Kaza branĢının toplam prim üretimi içerisindeki payı 2007 yılında %4 iken
2008 yılında bu oran %3 olarak gerçekleĢmiĢ olup portföy payında %1’lik
bir azalma söz konusudur. 2007 yılında 6.774.454 YTL olan prim üretiminin
2.666.754 YTL’ si reasürörlere devredilerek 4.107.700 YTL’si Ģirketimizde
kalmıĢtır. Aynı branĢın 2008 yılı üretimi olarak 5.543.832 YTL’nin
2.400.585 YTL’si reasürörlere devredilmiĢ 3.143.247 YTL’si konservasyon
olarak Ģirketimizde kalmıĢtır. Kaza branĢının 2007 yılında %61 olan prim
konservasyon oranı 2008 yılında %57 olarak gerçekleĢmiĢ olup prim
konservasyon oranında %4’lük bir azalma söz konusudur. BranĢın prim
üretimi ise 2007 yılına göre %18 azalmıĢtır.
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Kaza branĢının 2007 yılında 3.685.448 YTL olarak gerçekleĢen hasarın
2.447.852 YTL’si reasürörlere devredilmiĢtir. Aynı branĢın 2008 yılında
2.613.251 YTL hasar ödemesi gerçekleĢmiĢ olup 1.949.696 YTL’si
reasürörlere devredilmiĢtir. BranĢın, 2007 yılında %51 olarak gerçekleĢen
hasar prim oranı 2008 yılında %36 olarak gerçekleĢmiĢ ve 2007 yılına göre
hasar prim oranı %15 azalmıĢtır.
2007 yılında 2.394.690 YTL teknik kar edilen kaza branĢında 2008 yılı
sonunda 2.839.217 YTL teknik kar edilmiĢtir. 2007 yılında %35 olan karlılık
oranı 2008 yılında %51 olarak gerçekleĢmiĢ ve 2007 yılına göre teknik kar
oranında %16 artıĢ görülmüĢtür.
Kaza branĢında 2007 yılında 866.511 YTL faaliyet giderleri yapılmıĢ olup
2008 yılında faaliyet giderleri 942.469 YTL olarak gerçekleĢmiĢtir. Faaliyet
giderlerinin 2008 yılında 2007 yılına göre %9 oranında artıĢ göstermiĢ olup
gider kalemlerine aĢağıda yer verilmiĢtir.
Faaliyet Giderleri

2007

2008

Personel Giderleri

408.760

410.343

Yönetim Giderleri

392.046

440.196

Pazarlama ve SatıĢ Giderleri

46.895

69.616

DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hiz.

18.810

22.314

866.511

942.469

Toplam Giderler

2. B) Kara Araçları BnĢı
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2. B) Kara Araçları BranĢı
Kara araçları branĢının toplam prim üretimi içerisindeki payı 2007 yılında
%30 iken 2008 yılında bu oran %31 olarak gerçekleĢmiĢ olup portföy
payında % 1’ lik bir artıĢ söz konusudur. 2007 yılında 57.068.394 YTL olan
prim üretiminin 18.753.390 YTL’si reasürörlere devredilerek 38.315.004
YTL’ si Ģirketimizde kalmıĢtır. Aynı branĢın 2008 yılı üretimi olarak
57.106.755 YTL’nin 11.439.640 YTL’si reasürörlere devredilmiĢ 45.667.115
YTL’si konservasyon olarak Ģirketimizde kalmıĢtır. Kara araçları branĢının
2007 yılında %67 olan prim konservasyon oranı 2008 yılında %80 olarak
gerçekleĢmiĢ olup prim konservasyon oranında % 13’lük bir artıĢ olmuĢtur.
BranĢın prim üretimi 2007 yılına göre %0,067 oranında artmıĢtır.

Kara araçları branĢının 2007 yılında 76.663.280 YTL olarak gerçekleĢen
hasarın 26.906.562 YTL’si reasürörlere devredilmiĢtir. Aynı branĢın 2008
yılında 58.395.168 YTL hasar ödemesi gerçekleĢmiĢ olup 12.958.591 YTL’si
reasürörlere devredilmiĢtir. BranĢın, 2007 yılında %75 olarak gerçekleĢen
hasar prim oranı 2008 yılında %107 olarak gerçekleĢmiĢ ve 2007 yılına
göre hasar prim oranı %32 artmıĢtır.
2007 yılında 5.566.043 YTL teknik kar edinilen kara araçları branĢında
2008 yılı sonunda 18.505.440 YTL teknik zarar gerçekleĢmiĢtir.
Kara araçları branĢında 2007 yılında 8.027.337 YTL faaliyet giderleri
yapılmıĢ olup 2008 yılında faaliyet giderleri 8.731.016 YTL olarak
gerçekleĢmiĢtir. Faaliyet giderlerinin 2008 yılında 2007 yılına göre %9
oranında artıĢ göstermiĢ olup gider kalemlerine aĢağıda yer verilmiĢtir.

Faaliyet Giderleri

2007

2008

Personel Giderleri

3.786.742

3.801.407

Yönetim Giderleri

3.631.900

4.077.969

Pazarlama ve SatıĢ Giderleri

434.436

644.922

DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hiz.

174.259

206.718

8.027.337

8.731.016

Toplam Giderler
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2. C) Nakliyat BranĢı

Nakliyat branĢının toplam prim üretimi içerisindeki payı 2007 yılına göre
değiĢmemiĢ olup 2008 yılındaki payı yine %1 olarak gerçekleĢmiĢtir. 2007
yılında 2.874.252 YTL olan prim üretiminin 2.039.746 YTL’si reasürörlere
devredilerek 834.506 YTL’si Ģirketimizde kalmıĢtır. Aynı branĢın 2008 yılı
üretimi olarak 2.737.764 YTL’nin 2.375.105 YTL’si reasürörlere devredilmiĢ
362.659 YTL’si konservasyon olarak Ģirketimizde kalmıĢtır. Nakliyat
branĢının 2007 yılında %29 olan prim konservasyon oranı 2008 yılında
%13 olarak gerçekleĢmiĢ olup prim konservasyon oranında %16’lık bir
azalma söz konusudur. BranĢın prim üretimi ise 2007 yılına göre %5
azalmıĢtır.
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Nakliyat branĢının 2007 yılında 721.604 YTL olarak gerçekleĢen hasarın
480.159 YTL’si reasürörlere devredilmiĢtir. Aynı branĢın 2008 yılında
461.165 YTL hasar ödemesi gerçekleĢmiĢ olup, bunun 245.497 YTL’si
reasürörlere devredilmiĢtir. BranĢın, 2007 yılında %18 olarak gerçekleĢen
hasar prim oranı 2008 yılında %27 olarak gerçekleĢmiĢ ve 2007 yılına göre
hasar prim oranı %9 artmıĢtır
2007 yılında 505.135 YTL teknik kar edilen nakliyat branĢında 2008 yılı
sonunda 412.849 YTL teknik kar edilmiĢtir. 2007 yılında %18 olan karlılık
oranı 2008 yılında %15 olarak gerçekleĢmiĢ ve 2007 yılına göre teknik kar
oranı %3 azalmıĢtır.
Nakliyat branĢında 2007 yılında 179.698 YTL faaliyet giderleri yapılmıĢ olup
2008 yılında faaliyet giderleri 195.450 YTL olarak gerçekleĢmiĢtir. Faaliyet
giderlerinin 2008 yılında 2007 yılına göre %9 oranında artıĢ göstermiĢ olup
gider kalemlerine aĢağıda yer verilmiĢtir.
Faaliyet Giderleri

2007

2008

Personel Giderleri

84.769

85.097

Yönetim Giderleri

81.303

91.288

Pazarlama ve SatıĢ Giderleri

9.725

14.437

DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hiz.

3.901

4.628

179.698

195.450

Toplam Giderler
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2. D) Yangın ve Doğal Afetler

Yangın ve doğal afetler branĢının toplam prim üretimi içerisindeki payı 2007
yılında %18 iken 2008 yılında %15 olarak gerçekleĢmiĢ olup portföy
payında %3 oranında biz azalma söz konusudur. 2007 yılında 33.985.039
YTL olan prim üretiminin 28.003.872 YTL’si reasürörlere devredilerek
5.981.167 YTL’si Ģirketimizde kalmıĢtır. Aynı branĢın 2008 yılı üretimi
olarak 28.071.374 YTL’nin 24.546.357 YTL’si reasürörlere devredilmiĢ
3.525.017 YTL’si konservasyon olarak Ģirketimizde kalmıĢtır. Yangın ve
doğal afetler branĢının 2007 yılında %18 olan prim konservasyon oranı
2008 yılında %13 olarak gerçekleĢmiĢ olup prim konservasyon oranında %
5’lik bir azalma olmuĢtur. BranĢın prim üretimi ise 2007 yılına göre %17
azalmıĢtır.

Yangın ve doğal afetler branĢının 2007 yılında 4.155.481 YTL olarak
gerçekleĢen hasarın 1.221.833 YTL’si reasürörlere devredilmiĢtir. Aynı
branĢın 2008 yılında 15.100.895 YTL hasar ödemesi gerçekleĢmiĢ olup,
bunun 12.559.192 YTL’ si reasürörlere devredilmiĢtir. BranĢın, 2007 yılında
%46 olarak gerçekleĢen hasar prim oranı 2008 yılında %61 olarak
gerçekleĢmiĢ ve 2007 yılına göre hasar prim oranı %15 artmıĢtır.
2007 yılında 4.029.252 YTL teknik kar edilen yangın ve doğal afetler
branĢında 2008 yılı sonunda 1.995.791 YTL teknik kar edilmiĢtir. 2007
yılında %12 olan karlılık oranı 2008 yılında %7 olarak gerçekleĢmiĢ ve
2007 yılına göre teknik kar oranı %5 azalmıĢtır.
Yangın ve doğal afetler branĢında 2007 yılında 1.951.970 YTL faaliyet
giderleri yapılmıĢ olup 2008 yılında faaliyet giderleri 2.123.081 YTL olarak
gerçekleĢmiĢtir. Faaliyet giderlerinin detayına aĢağıda yer verilmiĢtir.
Faaliyet Giderleri
Personel Giderleri
Yönetim Giderleri
Pazarlama ve SatıĢ Giderleri
DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hiz.
Toplam Giderler
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2007

2008

920.804

924.370

883.152

991.621

105.640

156.823

42.374

50.267

1.951.970

2.123.081
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2. E) Genel Zararlar

Genel zararlar branĢının toplam prim üretimi içerisindeki payı 2007 yılında
%13 iken 2008 yılında bu oran %10 olarak gerçekleĢmiĢ olup portföy
payında %3’lük bir azalıĢ söz konusudur. 2007 yılında 24.848.895 YTL olan
prim üretiminin 13.298.956 YTL’si reasürörlere devredilerek 11.549.939
YTL’si Ģirketimizde kalmıĢtır. Aynı branĢın 2008 yılı üretimi olarak
17.923.843 YTL’nin 11.676.809 YTL’si reasürörlere devredilmiĢ 6.247.033
YTL’ si konservasyon olarak Ģirketimizde kalmıĢtır. Genel zararlar branĢının
2007 yılında %46 olan prim konservasyon oranı 2008 yılında %35 olarak
gerçekleĢmiĢ olup prim konservasyon oranında %11’lik bir azalma
olmuĢtur. BranĢın prim üretimi ise 2007 yılına göre %28 azalmıĢtır.
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Genel zararlar branĢının 2007 yılında 4.112.788 YTL olarak gerçekleĢen
hasarın 2.733.214 YTL’si reasürörlere devredilmiĢtir. Aynı branĢın 2008
yılında 4.681.025 YTL hasar ödemesi gerçekleĢmiĢ olup, bunun 3.107.704
YTL’ si reasürörlere devredilmiĢtir. BranĢın, 2007 yılında %51 olarak
gerçekleĢen hasar prim oranı 2008 yılında %64 olarak gerçekleĢmiĢ ve
2007 yılına göre hasar prim oranı %13 artmıĢtır
2007 yılında 2.335.719 YTL teknik kar edilen genel zararlar branĢında 2008
yılı sonunda 5.772.270 YTL teknik kar elde edilmiĢtir. 2007 yılında %9 olan
karlılık oranı 2008 yılında %32 olarak gerçekleĢmiĢ ve 2007 yılına göre
teknik kar oranı %23 artmıĢtır.
Genel zararlar branĢında 2007 yılında 1.011.545 YTL faaliyet giderleri
yapılmıĢ olup 2008 yılında faaliyet giderleri 1.100.218 YTL olarak
gerçekleĢmiĢtir. Faaliyet giderlerinin 2008 yılında 2007 yılına göre %9
oranında artıĢ göstermiĢ olup gider kalemlerine aĢağıda yer verilmiĢtir.
Faaliyet Giderleri

2007

2008

Personel Giderleri

477.177

479.025

Yönetim Giderleri

457.665

513.875

Pazarlama ve SatıĢ Giderleri

54.744

81.268

DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hiz.

21.959

26.049

1.011.545

1.100.218

Toplam Giderler
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2. F) Kara Araçları Sorumluluk

Kara araçları sorumluluk branĢının toplam prim üretimi içerisindeki payı
2007 yılında %32 iken 2008 yılında bu oran %34 olarak gerçekleĢmiĢ olup
portföy payında %2’ lik bir artıĢ söz konusudur. 2007 yılında 61.100.980
YTL olan prim üretiminin 22.702.800 YTL’si reasürörlere devredilerek
38.398.180 YTL’si Ģirketimizde kalmıĢtır. Aynı branĢın 2008 yılı üretimi
olarak 63.452.289 YTL’nin 16.295.228 YTL’si reasürörlere devredilmiĢ
47.157.061 YTL’si konservasyon olarak Ģirketimizde kalmıĢtır. Kara araçları
sorumluluk branĢının 2007 yılında %63 olan prim konservasyon oranı 2008
yılında %74 olarak gerçekleĢmiĢ olup prim konservasyon oranında % 11’lik
bir artıĢ söz konusudur. BranĢın prim üretimi ise 2007 yılına göre % 4
artmıĢtır.

Kara araçları sorumluluk branĢının 2007 yılında 40.028.722 YTL olarak
gerçekleĢen hasarın 13.678.400 YTL’si reasürörlere devredilmiĢtir. Aynı
branĢın 2008 yılında 54.292.217 YTL hasar ödemesi gerçekleĢmiĢ olup,
bunun 12.025.544 YTL’si reasürörlere devredilmiĢtir. BranĢın, 2007 yılında
%71 olarak gerçekleĢen hasar prim oranı 2008 yılında %97 olarak
gerçekleĢmiĢ ve 2007 yılına göre hasar prim oranı %26 artmıĢtır
2007 yılında 1.584.572 YTL teknik zarar edilen kara araçları sorumluluk
branĢında 2008 yılı sonunda 13.956.452 YTL teknik zarar oluĢmuĢtur.
Kara araçları sorumluluk branĢında 2007 yılında 5.774.161 YTL faaliyet
giderleri yapılmıĢ olup 2008 yılında faaliyet giderleri 6.280.325 YTL olarak
gerçekleĢmiĢtir. Faaliyet giderlerinin 2008 yılında 2007 yılına göre %9
oranında artıĢ göstermiĢ olup gider kalemlerine aĢağıda yer verilmiĢtir.
Faaliyet Giderleri

2007

2008

Personel Giderleri

2.723.849

2.734.398

Yönetim Giderleri

2.612.469

2.933.333

Pazarlama ve Satış Giderleri

312.495

463.900

Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hiz.

125.347

148.694

Toplam Giderler
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3. MALĠ SONUÇLAR
3. A) Yatırım Gelirleri
ġirketimizin 2007 yılında 9.090.090 YTL olan yatırım gelirleri 2008 yılında
16.820.541 YTL olarak gerçekleĢmiĢ olup 2007 yılına göre %85 oranında
bir artıĢ göstermiĢtir. 2007 yılında 9.090.090 YTL olan yatırım gelirlerimizin
8.676.604 YTL’si finansal yatırımlardan elde edilen gelirlerden oluĢmakta
olup toplam yatırım gelirlerinin %95’ini oluĢturmaktadır. 2008 yılında ise
16.820.541 YTL olan yatırım gelirlerimizin 13.226.743 YTL’si finansal
yatırımlardan elde edilen gelirlerinden oluĢmakta olup, toplam yatırım
gelirlerimizin %79’una tekabül etmektedir. Kalan diğer %21’lik kısmı ise
kambiyo karlarından oluĢmaktadır. Finansal yatırım gelirlerimiz 2007 ve
2008 yılları olmak üzere her iki yılda da ağırlıklı olarak vadeli mevduat
gelirlerinden oluĢmaktadır.
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3. B) Yatırım Giderleri
ġirketimizin 2007 yılında 2.999.211 YTL olan yatırım giderleri 2008 yılında
2.339.197 YTL olarak gerçekleĢmiĢ olup %22 oranında bir azalıĢ
göstermiĢtir. 2007 yılında 2.999.211 YTL olan yatırım giderlerimizin
1.942.366 YTL’ si kambiyo zararlarından ve 1.043.968 YTL’si amortisman
giderlerinden oluĢmaktadır. 2008 yılında ise 2.339.197 YTL olan yatırım
giderlerimizin 1.344.171 YTL’ si kambiyo zararlarından ve 980.682 YTL’si
amortisman giderlerinden oluĢmaktadır. 2007 yılına göre kambiyo
zararlarımız %31, amortisman giderlerimiz ise %6 oranında azalıĢ
göstermiĢtir.

1936’ dan bugüne… | 30

2

Genel
Kurula
Sunulan
Özet
Yönetim
Kurulu
Raporu

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI
BÖLÜMÜ

3. C) OlağandıĢı Faaliyet Gelir Ve Karlar Ġle Gider Ve Zararlar
ġirketimizin 2007 yılında olağandıĢı faaliyetlerden kaynaklanan giderleri
1.406.719 YTL olarak gerçekleĢirken 2008 yılında bu tutar %66 oranında
azalıĢ göstermiĢ ve 475.370 YTL olarak gerçekleĢmiĢtir. 2007 yılında
1.263.291 YTL karĢılıklar hesabı olağan dıĢı giderlerin %90’ını oluĢtururken
2008 yılında bu oran 296.964 YTL ile %62 olarak gerçekleĢmiĢtir.

Olağandışı Faaliyet Gelir ve Karlar ile

2007

2008

Karşılıklar Hesabı

-1.263.291

-296.964

Reeskont Hesabı

-

646.025

115.287

78.180

-258.715

-908.715

-

6.104

Gider ve Zararlar

Diğer Gelir ve Karlar
Diğer Gider ve Zararlar
Önceki Yıl Gelir ve Karları
Toplam
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BĠLANÇO
1. VARLIKLAR
1. A) Cari Varlıklar
ġirketimizin 2007 yılında 161.317.221 YTL olan cari varlıkları 2008 yılında
%7 oranında artıĢ göstererek 172.442.778 YTL’ ye yükselmiĢtir. 2007
yılında nakit ve nakit benzeri varlıkların toplam cari varlıklar içerisindeki
oranı %50 iken bu oran 2008 yılında %49’ a gerilemiĢtir. Her iki yılda da
nakit ve nakit benzeri varlıklar ağırlıklı olarak vadeli banka
mevduatlarından oluĢmaktadır. Cari varlıklar içerisinde ikinci büyük kalem
olan esas faaliyetlerden alacaklar 2007 yılında cari varlıkların %48’ini
oluĢtururken 2008 yılında %7 azalıĢ göstererek %41’ini oluĢturmaktadır.
esas faaliyetlerden alacakların büyük kısmını acentelerden alacaklar ikinci
olarak da sigortalılardan alacaklar oluĢturmaktadır. 2007 ve 2008 yılları
karĢılaĢtırmalı olmak üzere cari varlıkların detayı aĢağıdaki tabloda
gösterilmektedir.

Cari Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

2007

Esas Faaliyetlerden Alacaklar

83.850.007

-

635.950

77.873.323

71.235.589

-

-

1.252.101

1.317.551

14.650

13.277.744

1.500.029

2.125.937

İlişkili Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tah.
Diğer Cari Varlıklar

2008

80.677.118

Finansal Varlıklar
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1. B) Cari Olmayan Varlıklar
ġirketimizin 2007 yılında 3.720.240 YTL olan cari olmayan varlıkları 2008
yılında %21 oranında azalarak 2.940.652 YTL’ye düĢmüĢtür. 2007 yılında
2.729.739 YTL olan maddi varlıklar 2008 yılında %8 oranında azalmıĢ ve
2.521.060 YTL olmuĢtur. Her iki yılda da maddi varlıklar ağırlıklı olarak
demirbaĢ ve tesisatlardan oluĢmaktadır. Cari olmayan varlıklar içerisinde
ikinci büyük kalem olan maddi olmayan varlıklar 2007 yılında 405.894 YTL
iken 2008 yılında %3 oranında artmıĢ ve 419.592 YTL’ ye yükselmiĢtir.
2007 ve 2008 yılları karĢılaĢtırmalı olmak üzere cari olmayan varlıkların
detayı aĢağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Cari Olmayan Varlıklar
Finansal Varlıklar
Maddi Varlıklar
Maddi Olmayan Varlıklar

2007

2008

584.607

-

2.729.739

2.521.060

405.894

419.592
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2. YÜKÜMLÜLÜKLER
2. A) Kısa Vadeli Yükümlülükler
ġirketimizin 2007 yılında kısa vadeli yükümlülükleri 112.064.584 YTL iken
2008 yılında %16 artıĢ göstermiĢ ve 129.905.729 YTL olmuĢtur. Her iki
yılda da kısa vadeli yükümlülüklerin büyük çoğunluğu sigortacılık teknik
karĢılıklarından oluĢmaktadır. 2007 yılında 85.670.683 YTL olan sigortacılık
teknik karĢılıkları kısa vadeli yükümlükler içerisinde %76 oranında paya
sahipken 2008 yılında %26 oranında artıĢ göstermiĢ ve kısa vadeli
yükümlülükler içerisindeki payı %83’ e yükselmiĢtir.

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansa l Borçlar

2007
-

145.650

Esas Faaliyetlerden Borçlar

9.089.114

13.567.784

1.500

3.597

1.084.758

1.162.282

85.670.683

107.856.813

2.056.943

2.334.707

14.161.586

217.680

Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

-

4.432.718

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

-

184.498

İlişkili Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
Ödenecek Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar

2008

2. B) Uzun Vadeli Yükümlülükler
ġirketimizin 2008 yılında uzun vadeli diğer yükümlülükler ve karĢılıkları
baĢlığı altında 403.048 YTL kıdem tazminatı karĢılığı bulunmaktadır.
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2. C) Özsermaye
ġirketimizin 2007 yılında 120.000.000 YTL olan ödenmiĢ sermayesi 2008
yılında 20.000.000 YTL artarak 140.000.000 YTL’ ye ulaĢmıĢtır. 2007
yılında 74.256.613 YTL olan geçmiĢ yıl zararları 1 Ocak 2008 tarihli açılıĢ
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bilançosunda TMS düzeltmeleri neticesinde 75.136.328 YTL’ye yükselmiĢ
olup, özsermaye toplamı ise %12 azalarak 51.473.951 YTL’den 45.074.653
YTL’ye

düĢmüĢtür.

2007

yılında

1.498.926

YTL

net

dönem

karı

gerçekleĢmiĢ olup 2008 yılında ise 25.519.583 YTL net dönem zararı
gerçekleĢmiĢtir.

Özsermaye
Ödenmiş Sermaye
Kar Yedekleri
Geçmiş yıllar Zararları
Dönem Net Karı/Zararı

2007

2008

120.000.000

140.000.000

5.730.564

5.730.564

-74.256.613

-75.136.328

1.498.926

-25.519.583
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SONUÇ
2008 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan finansal krizin, sektördeki
yabancılaĢmanın getirdiği rekabetin ve serbest tarifenin yaratığı üretim
kayıpları sonucunda ġirketimiz 2008 yılında toplamda 184.169.294 YTL
prim üretimi gerçekleĢtirmiĢ ve yapılan reasürans anlaĢmalarının bir önceki
yıla göre %13 oranında azalmasının etkisiyle ġirketimiz 2008 yılını
25.519.583 YTL dönem zararıyla kapatmıĢtır.
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OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĠ

Genel
Kurula
İlişkin
Bilgiler

1. Açılış ve Divan teşekkülü.
2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Divan
Kurulu’na yetki verilmesi,
3. 2008 Hesap Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Yıllık Faaliyet
Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü ve Şirket Denetçi Raporlarının
okunması ve müzekkere edilmesi,
4. 2008 Hesap Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının müzakere edilmesi ve
tasdiki,
5. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin İbrası,
6. 2008 Yılı Faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Dış Denetim Raporlarının
Okunması,
7. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Şirketin mali durumunun Türk Ticaret Kanunun’nun 324. Maddesi
kapsamında değerlendirilmesi,
9. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücret ve yolluklarının tespiti.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334. ve 335. maddelerine göre izin
verilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliğin onaylanması,
12. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun Seçimi,
13. Temenniler ve kapanış.
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2008 YILI FAALĠYET RAPORU UYGUNLUK BEYANI
Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi’ nin 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla
düzenlenmiĢ

olduğu

faaliyet

raporunun,

T.C.

BaĢbakanlık

Hazine

MüsteĢarlığı’nca 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan

“Sigorta

ve

Reasürans

ile

Emeklilik

ġirketlerinin

Mali

Bünyelerine ĠliĢkin Yönetmelik” ile uygulamaya konulan usul ve esaslar
çerçevesinde hazırlandığını beyan ederiz.
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2008 Yılı
Faaliyet
Raporu
Bağımsız
Denetim
Uygunluk
Beyanı
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ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġĠRKETĠ OLAĞAN GENEL KURULU’ NA
Unvanı
Merkezi
Sermayesi
Faaliyet Konusu

Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi
Ġstanbul
150.000.000.- TL
Sigortacılık

Denetçilerin adı ve
ortak veya Ģirket personeli
olup olmadıkları:

Ali Fuat Akdemir
Ragıp Kılıç
Ahmet Selvi Akyıldız
Denetçiler Ortak veya Personel değildir.

Katılan Yönetim Kurulu ve
yapılan Denetleme Kurulu
toplantıları sayısı:

Her ay yapılan Yönetim Kurulu
toplantılarına katılınmıĢtır.

Yapılan incelemenin kapsamı
hangi tarihlerde inceleme
yapıldığı ve varılan sonuç:

Üçer aylık ara bilanço dönemlerinde
hesap, defter ve belgeler incelenmiĢ
usulüne uygun olduğu görülmüĢtür.

Türk Ticaret Kanunu’ nun
353’üncü maddesinin 1’inci
fıkrasının 3 numaralı bendi
gereğince ortaklık veznesinde
yapılan sayımların sayısı ve
sonuçları:

Vezne sayım sayısı: 4
Tarihleri: 29.01.2008 – 26.03.2008
31.07.2008 – 13.11.2008
Sonuç: ġirket veznesinde sayım olarak
kasa sayımı yapılmıĢ ve belgelere
uyumlu olduğu tespit edilmiĢtir.

Türk Ticaret Kanunu’ nun
353’ üncü maddesinin 1’inci
fıkrasının 4 numaralı bendi
gereğince yapılan inceleme
tarihleri ve sonuçları:

Her ayki Yönetim Kurulu toplantısını
takiben yapılan incelemelerde
iĢlemlerin usulüne uygun olduğu
tespit edilmiĢtir.

Ġntikal eden Ģikâyet ve
yolsuzluklar ve bunlar hakkında
yapılan iĢlemler:

Denetleme Kurulu’ na intikal eden
Ģikayet ve yolsuzluk yoktur.

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġĠRKETĠ’NĠN 01.01.2008–31.12.2008 dönemi
hesap ve iĢlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortaklığın Esas SözleĢmesi ve diğer
mevzuat ile genel kabul görmüĢ muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiĢ
bulunmaktayız.
GörüĢümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2008 tarihi itibarıyla
düzenlenmiĢ bilanço, Ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu; 01.01.200831.12.2008 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını
gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta olduğunu bildirir,
Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanarak Yönetim Kurulu’ nun ibrasını saygılarımızla
arz ederiz.
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Başbakanlık

Hazine

Müsteşarlığı’nın

29

Eylül

2004

tarih

ve

B.02.1.HM.0.SGM..0.3.1.1 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans

İç Denetim
Faaliyetleri
Hakkında
Bilgiler

Şirketlerinin İç Denetim Sistemlerine İlişkin Genelge uyarınca, Şirketimiz
Yönetim Kuruluna bağlı bir İç Denetim Müdürlüğü 31.12.2004 tarihinden
itibaren göreve başlamıştır.
İç Denetim birimimiz T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans
Şirketlerinin İç Denetim Sistemlerine İlişkin Genelgesi kapsamında Genel
Müdürlük’te bulunan tüm birimlerin, bölge müdürlüklerinin yılda en az bir kez,
tüm acentelerin en az üç yılda bir kez istisnai olarak toplam prim üretimi
içerisindeki payı yüksek olan veya tahsilât oranı düşük olan acentelerin yılda en
az bir kez yerinde denetlenmesini, İç Denetim Müdürlüğü tarafından hazırlanan
ve Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan denetim programı kapsamında
yapmaktadır.
İç Denetim Birimimiz 2008 yılı içerisinde, 1 adet soruşturma, 7 adet Bölge
Müdürlüğü, 2 adet Şube Müdürlüğü olmak üzere toplam 10 adet çalışmayı
tamamlayarak raporlarını sunmuştur.
2008 yılında İç Denetim Müdürlüğü kadrosunda, yılsonu itibarıyla bir İç Denetim
Müdürü ve iki İç Denetim Uzman Yardımcısı bulunmaktadır.
Yapılan denetimlerin ve denetim sonunda hazırlanan denetim raporlarının
'Uluslararası İç Denetim Standartlarına' uygun, risk esaslı, şirketimize 'artı değer'
sağlayıcı bir nitelik taşıması yönünde gerekli düzenleme ve değişiklikler
yapılmakta olup risk unsurları için erken uyarı sistemleri oluşturulması yönünde
önümüzdeki dönemde çalışmalar planlanmıştır. Müdürlüğümüz planlanan
denetim programından beklenen faydanın gerçekleşmesi için en üst seviyede
çalışmasının sürdürmektedir.
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Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
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Tarihli

1.

Genel Bilgiler

Bilanço

1.1

Ana Ģirketin adı ve grubun son sahibi (holding)
16 Mayıs 1936 yılından itibaren faaliyet göstermekte olan Ankara
Anonim Türk Sigorta ġirketi (“ġirket” veya “KuruluĢ”)’nin, nihai
ortaklık yapısı aĢağıda yer almaktadır.
31 Aralık 2008
Pay Tutarı
Pay
YTL
Oranı
%
T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
Bakım Yardım Sandığı
149.530.79
99,69
5
T.C. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sosyal Sigortalar Kurumu
466.331
<1
Diğer
2.874
<1
Toplam
150.000.00
100,00
0
ÖdenmemiĢ sermaye (-)
(10.000.00
0)
ÖdenmiĢ sermaye
140.000.00
0

Dip Notları

1.2

KuruluĢun ikametgahı ve yasal yapısı, Ģirket olarak oluĢtuğu
ülke ve kayıtlı büronun adresi (veya eğer kayıtlı büronun
olduğu yerden farklıysa, faaliyetin sürdürüldüğü esas yer)
Ankara Sigorta Türk Anonim ġirketi, Merkez Mahallesi Abide-i
Hürriyet Caddesi No:211 Bolkan Center 211 A Blok Kat 3-4-6 34381
ġiĢli/Ġstanbul adresinde faaliyet göstermekte olup, Türk Ticaret
Kanunu (“TTK”) hükümlerine göre kurulmuĢ Anonim ġirket
statüsündedir. ġirket faaliyetlerini, 5684 sayılı Sigortacılık
Kanunu’nda belirlenen esaslara göre yürütmektedir.

1.3

ĠĢletmenin fiili faaliyet konusu
ġirket’in fiili faaliyet
faaliyeti yürütmektir.

1.4

konusu

elementer branĢlarda

sigortacılık

KuruluĢun faaliyetlerinin ve esas çalıĢma alanlarının
niteliklerinin açıklaması
Faaliyet konularının esasları, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve
yürürlükte olan tebliğlerde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde
belirlenmektedir.
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Kategorileri itibarıyla yıl içinde çalıĢan personelin
ortalama sayısı
31 Aralık 2008
Adet
Üst düzey yönetici
5
Yönetici
26
15
Müdür yardımcısı
34
Uzman
55
Uzman yardımcısı
71
Memur
3
SözleĢmeli personel
209
Toplam

31.12.2008
Tarihli
Bilanço
Dip Notları

Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri
menfaatler
Yönetim kurulu baĢkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür
yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve
benzeri menfaatlerin toplamı 844.672 YTL’dir.

1.7

Finansal
tablolarda;
yatırım
gelirlerinin
ve
faaliyet
giderlerinin (personel, yönetim, araĢtırma geliĢtirme,
pazarlama ve satıĢ, dıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
ile diğer faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar
ġirket’in genel yönetim, araĢtırma ve geliĢtirme, pazarlama, satıĢ ve
reklam giderleri ile ilgili olarak yapılan ancak dağıtımı direkt olarak
yapılamayanlar için teknik branĢlara dağıtım iĢlemi Hazine
MüsteĢarlığı’nın 4 Ocak 2008 tarihli Sigortacılık Tek Düzen Planı
çerçevesinde hazırlanmakta olan finansal tablolarda kullanılan
anahtarların usul ve esaslarına iliĢkin genelgesi doğrultusunda branĢ
bazında poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarı ve hasar ihbar adedi
kriterleri dikkate alınarak yapılmıĢtır.
ġirket’in yatırım gelirleri teknik branĢlara dağıtılmamıĢtır.

1.8

Finansal tabloların tek bir Ģirketi mi yoksa Ģirketler
grubunu mu içerdiği
Finansal tablolar yalnızca Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi
hakkındaki finansal bilgileri içermektedir.

1.9

Raporlayan iĢletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu
bilgide önceki bilanço tarihinden beri olan değiĢiklikler
Adı / Ticari Unvanı
Yönetim
Merkezi
Adresi
Telefon
Faks
Ġnternet
Adresi
Elektronik
Adresi

Sayfası
Posta

Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi
Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi
No:211 Bolkan Center 211 A Blok Kat 3-4-6
34381 ġiĢli/Ġstanbul
0212-224 01 01
0212-310 46 46
www.ankarasigorta.com.tr
info@ankarasigorta.com.tr
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Tarihli
Önceki bilanço tarihinden itibaren yukarıda
bilgilerinde herhangi bir değiĢiklik olmamıĢtır.

Bilanço
Dip Notları

1.10

yer

alan

kimlik

Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihi itibarıyla 10.000.000 YTL tutarındaki ödenmemiĢ
sermaye ile ilgili olarak, ġirket Yönetim Kurulu’nun 28 Mart 2009
tarih ve 4 numaralı kararına istinaden nakden taahhüt edilen
sermayenin 5.000.000 YTL’sinin 7 Nisan 2009 tarihinde, kalan
5.000.000 YTL’sinin de 30 Haziran 2009 tarihinde ortaklardan
ödenmesinin istenmesine, apel çağrısı yapılmasına, karar verilmiĢtir.
Rapor tarihi itibarıyla 5.000.000 YTL tutarındaki sermaye taahhüdü
ödenmiĢtir.

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 Ġlkeleri
ġirket, finansal tablolarını Hazine MüsteĢarlığı'nın Sigorta,
Reasürans ve Emeklilik ġirketleri için öngördüğü esaslara göre
hazırlamaktadır.
Sigorta ve reasürans Ģirketleri, T.C. Hazine MüsteĢarlığı’nın 18 Nisan
2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ” e
istinaden finansal tablolarını hazırlamaktadır.
14 Temmuz 2007 tarihli 26852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans
ġirketleri Ġle Emeklilik ġirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında
Yönetmelik”in 4. maddesinin birinci fıkrasına göre, finansal tabloların
hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”)
hükümleri esastır. 18 Nisan 2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ
çerçevesinde finansal tablolar Ģekil açısından söz konusu tebliğ
ekinde yer alan biçim ve standartlarda hazırlanmıĢtır.
Hazine MüsteĢarlığı’nın 18 ġubat 2008 tarihli “Finansal Raporlama
Kapsamında MüsteĢarlığımızca Hazırlanacak Tebliğlere ĠliĢkin
Sektör Duyurusu”na göre; söz konusu yönetmeliğin 4. maddesinin
birinci fıkrası; “ġirket faaliyetlerinin 2. fıkrada belirtilen konularda
MüsteĢarlıkça çıkarılacak tebliğler hariç olmak üzere bu Yönetmelik
ile TMSK’nın finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına
iliĢkin mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebeleĢtirilmesi
esastır” hükmüne ve 2. fıkrası; “Sigorta sözleĢmelerine, bağlı
ortaklık,
birlikte
kontrol
edilen
ortaklık
ve
iĢtiraklerin
muhasebeleĢtirilmesi ve konsolide finansal tablolar, kamuya
açıklanacak finansal tablolar ile bunlara iliĢkin açıklama ve
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dipnotların düzenlenmesine iliĢkin usul ve esaslar MüsteĢarlıkça
çıkarılacak tebliğler ile belirlenir” hükmünü amirdir.
Bu kapsamda, bahse konu yönetmeliğin 4. maddesinin 2. fıkrasına
iliĢkin 18 ġubat 2008 tarih ve 2008/9 sayılı sektör duyurusundaki
açıklamalar aĢağıda yer almaktadır:

31.12.2008
Tarihli
Bilanço
Dip Notları

1. TMSK’nin “Sigorta SözleĢmelerine” iliĢkin 4 numaralı Standardı 31
Aralık 2005 tarihinden sonra baĢlayan hesap dönemleri için geçerli
olmak üzere, 25 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe girmiĢ olmakla
Uluslararası
Muhasebe
Standartları
Kurulu’nun
sigorta
sözleĢmelerine
iliĢkin
projesinin
ikinci
bölümü
henüz
tamamlanmadığı için TFRS 4 bu aĢamada uygulanmayacaktır.
Ancak gerekli görülmesi halinde sigorta sözleĢmeleri ile ilgili
açıklama ve dipnotların düzenlenmesine iliĢkin usul ve esaslar
önümüzdeki dönemlerde MüsteĢarlıkça çıkarılacak tebliğ ile
belirlenecektir.
2. Bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iĢtiraklerin
muhasebeleĢtirilmesi hususu MüsteĢarlık tarafından yayımlanan
2007/26 sayılı Genelge ile düzenlenmiĢtir. Buna göre; bağlı
ortaklık,
birlikte
kontrol
edilen
ortaklık
ve
iĢtiraklerin
muhasebeleĢtirilmesine iliĢkin MüsteĢarlıkça tebliğ çıkarılıncaya
kadar, uygulamada aksaklık olmamasını teminen, bağlı ortaklık,
birlikte
kontrol
edilen
ortaklık
ve
iĢtiraklerin
muhasebeleĢtirilmesinin TMSK’nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde
yapılması gerekli görülmektedir.
Konsolide finansal tablolara iliĢkin tebliğ taslağı 2008 yılı içerisinde
hazırlanacak olup ilk kez 2009 yılı içerisinde uygulamaya
konulması planlanmaktadır. Bu itibarla, bu aĢamada TMS 27
uygulanmayacaktır.
3. Kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara iliĢkin açıklama ve
dipnotların
düzenlenmesine
iliĢkin
MüsteĢarlıkça
“Finansal
Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ” 18 Nisan 2008 tarihli 26851
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Bu
kapsamda TMS 1 uygulanmayacaktır.
a.

KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların
Düzeltilmesi
Yukarıdaki bahsi geçen uygulamalar esas alınarak, ġirket’in 31
Aralık 2007 tarihli açılıĢ finansal tablolarında geçmiĢ yıl kar zararına Sigorta ve Reasürans ġirketleri ile Emeklilik ġirketlerinin
Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca
aĢağıdaki düzeltme kayıtları yapılmıĢtır:
Düzeltmenin Yapıldığı Bilanço/Gelir Tablosu
Kalemi
KullanılmamıĢ izin karĢılığı
Kıdem tazminatı karĢılığı iskontosu
BirikmiĢ amortisman
Borç – alacak reeskontu
Devam eden riskler karĢılığı

YTL
(179.334)
1.722.234
3.313
(1.406.715)
(2.300.718)
(2.161.220)
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Sınıflamanın Yapıldığı Bilanço Kalemi
Yatırım amaçlı gayrimenkuller

Bilanço

YTL
58.076

Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ’e göre ġirket’in 2008
yılı içerisinde hazırladığı finansal tablolarda 2007 yılı içerisinde
hazırlanan finansal tablolar ile karĢılaĢtırılma Ģartı aranmamaktadır.
Bu açıdan ekli finansal tablolar karĢılaĢtırmalı olarak sunulmamıĢtır.

Dip Notları

b.

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Hazine MüsteĢarlığı’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 açılıĢları yapılmıĢtır. Hazine
MüsteĢarlığı’nın aynı yazısına istinaden 2005 yılında finansal
tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son verilmiĢtir.

c.

Teknik KarĢılıklar
Finansal tablolarda teknik sigorta hesapları arasında yer alan
kazanılmamıĢ primler karĢılığı, muallak hasar karĢılıkları ve bu
karĢılıkların reasürör payları 14 Haziran 2007 tarihi itibarıyla
yürürlüğe girmiĢ bulunan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 7
Ağustos 2007 tarihli 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına
ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelik”
hükümlerine uygun olarak aĢağıda belirtilen esaslara göre kayıtlara
intikal ettirilmiĢtir.
KazanılmamıĢ primler karĢılığı dönem içinde yazılan brüt primlerin
bir sonraki hesap dönemine isabet eden kısmını göstermekte ve gün
esasına göre hesaplanmaktadır. KazanılmamıĢ primler karĢılığı
mühendislik ve yangın branĢlarında verilen deprem teminatı
dıĢındaki primler için, bu primlerden üretime iliĢkin komisyonlar
düĢüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanmakta iken T.C.
BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığının 4 Temmuz 2007 tarihli Sigorta
ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin KarĢılıklarının 5684 Sayılı
Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Uyumunun Sağlanmasına ĠliĢkin
Genelgesi uyarınca; 14 Haziran 2007 tarihinden sonra tanzim edilen
poliçeler için geçerli olmak üzere kazanılmamıĢ prim karĢılıklarının
hesaplamasında deprem primlerinin düĢülmesi uygulamasına son
verilmiĢ, bununla beraber Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik
ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı
Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelik uyarınca 1 Ocak 2008 tarihinden
itibaren düzenlenen poliçelerin kazanılmamıĢ primler karĢılığı
hesaplamasında komisyon tenzil edilmeden hesaplama yapılmaya
baĢlanmıĢtır. Ayrıca Yönetmelik uyarınca 1 Ocak 2008 tarihinden
itibaren düzenlenen, belirli bir bitiĢ tarihi olmayan emtea nakliyat
sigortası sözleĢmelerinde, son üç ayda tahakkuk etmiĢ primlerin
%50'si kazanılmamıĢ primler karĢılığı olarak ayrılmaya baĢlanmıĢtır
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Ayrıca konuya iliĢkin T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı
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 bölüĢmesiz reasürans
anlaĢmaları 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 belirtilmiĢtir.

31.12.2008
Tarihli
Bilanço
Dip Notları

ġirket, 31 Aralık 2008 dönemi için yukarıda belirtilen uygulama
değiĢikliği sonrası 10.896.317 YTL ertelenmiĢ komisyon gideri ve
4.404.930 YTL ertelenmiĢ komisyon geliri hesaplamıĢtır.
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına
ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelik
uyarınca; sigorta sözleĢmesinin süresi boyunca üstlenilen risk
düzeyi ile kazanılan primlerin zamana bağlı dağılımının uyumlu
olmadığı kabul edilen sigorta branĢlarında, ayrıca kazanılmamıĢ
primler karĢılığının Ģirketin taĢıdığı risk ve beklenen masraf
düzeyine göre yetersiz kalması halinde devam eden riskler karĢılığı
ayrılması gerekmektedir. Yönetmelikte Ģirketlerin yürürlükte
bulunan sigorta sözleĢmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek
tazminatların ilgili sözleĢmeler için ayrılmıĢ kazanılmamıĢ primler
karĢılığından fazla olma ihtimaline karĢı, her hesap dönemi
itibarıyla, son 12 ayı kapsayacak Ģekilde yeterlilik testi yapmak
zorunda olduğu belirtilmiĢtir.
Konuya iliĢkin 18 Ekim 2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan yönetmelikte, söz konusu yeterlilik testi yapılırken, net
kazanılmamıĢ primler karĢılığının beklenen net hasar prim oranı ile
çarpılması gerektiği, beklenen net hasar prim oranı, gerçekleĢmiĢ
hasarların (muallak tazminatlar (net) + ödenen tazminatlar (net) devreden muallak tazminatlar (net)) kazanılmıĢ prime (yazılan
primler (net) + devreden kazanılmamıĢ primler karĢılığı (net) kazanılmamıĢ primler karĢılığı (net)) bölünmesi suretiyle
bulunacağı belirtilmiĢtir. Ayrıca müsteĢarlıkça belirlenecek branĢlar
için beklenen hasar prim oranının 2008 yılı için %100’ün, sonraki
yıllarda ise %95’in üzerinde olması halinde, aĢan oranın net
kazanılmamıĢ primler karĢılığı ile çarpılması sonucunda bulunan
tutarın o branĢın devam eden riskler karĢılığı olarak hesaplanacağı
ifade edilmiĢtir. T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından 6
Kasım 2007 tarihinde yayımlanan genelgede devam eden riskler
karĢılığının Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planında yer alan tüm alt
branĢlar için hesaplanması gerektiği belirtilmiĢtir.
ġirket, 31 Aralık 2008 dönemi için yaptığı, detayı yukarıda
belirtilen yeterlilik testi sonucunda 8.922.518 YTL devam eden
riskler
karĢılığı
hesaplamıĢtır.
Bununla
birlikte,
Hazine
MüsteĢarlığı’nın 28 Temmuz 2007 tarih ve 2008/33 sayılı sektör
duyurusunun 1. maddesindeki “...devam eden riskler karĢılığı açılıĢ
bilançosuna dahil edilecek ve etkileri geçmiĢ yıl kar/zararlarında
gösterilecektir” hükmüne istinaden 31 Aralık 2007 itibarıyla detayı
yukarıda belirtilen yeterlilik testi sonucunda 2.300.718 YTL devam
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eden riskler karĢılığı hesaplanmıĢ ve etkileri 31 Aralık 2008 finansal
tablolarında geçmiĢ yıl kar/zararlarında gösterilmiĢtir.
Muallak hasarlar karĢılığı, dönem sonunda rapor edilip henüz
ödenmeyen hasarlar için ayrılmaktadır. Ödenen hasar tutarının
ayrılan karĢılıktan fazla veya eksik olması durumunda aradaki fark
ödemenin yapıldığı tarihte hesaplara yansımaktadır. Muallak
hasarların reasürör payları muallak hasarlar karĢılığı içerisinde
netleĢtirilmektedir.
7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına
ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelik’te
tahakkuk etmiĢ ve hesaben tespit edilmiĢ ancak daha önceki hesap
dönemlerinde veya cari hesap döneminde fiilen ödenmemiĢ tazminat
bedelleri veya bu bedel hesaplanamamıĢ ise tahmini bedelleri ile
gerçekleĢmiĢ ancak rapor edilmemiĢ tazminat bedelleri için muallak
tazminat karĢılığı ayrılacağı ve muallak tazminat karĢılığına iliĢkin
hesaplamaların rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilmiĢ
olarak dikkate alınması gerektiği belirtilmiĢtir. Yönetmelikte hesap
dönemi sonu itibarıyla tahakkuk etmiĢ muallak tazminat
karĢılığından tenzil edilecek rücu, sovtaj ve benzeri gelirlerin
hesaplanmasında; son 5 veya daha fazla yıllarda tahakkuk etmiĢ
muallak hasar dosyalarına iliĢkin olarak, bu hasarların oluĢtuğu
dönemi izleyen dönemlerde tahsil edilen rücu, sovtaj ve benzeri
gelirlerin söz konusu yıllara ait tahakkuk etmiĢ muallak tazminat
karĢılıklarına bölünmesi suretiyle bulunan ağırlıklı
ortalamanın
dikkate alınacağı, cari hesap dönemi için ilgili branĢ muallak
tazminat karĢılığından tenzil edilecek rücu, sovtaj ve benzeri
gelirlerin, ilgili branĢ için hesaplanmıĢ olan ağırlıklı ortalama ile ilgili
branĢın cari döneme iliĢkin
tahakkuk etmiĢ muallak tazminat
karĢılığının çarpılması suretiyle bulunacağı belirtilmiĢtir.
ġirket’in yukarıda belirtilen hesaplamalara göre 2008 yılında muallak
hasarlardan tenzil ettiği rücu, sovtaj ve benzeri gelirler tutarı
7.224.978 YTL, buna karĢılık muallak hasarlar karĢılığı reasürör
payından tenzil edilen tutar 1.718.320 YTL olmuĢtur.
7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına
ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelik’te,
gerçekleĢmiĢ ancak rapor edilmemiĢ tazminat bedellerinin
hesaplanması sırasında, bu bedellerle ilgili olarak son 5 veya daha
fazla yıllarda; bu tarihlerden önce meydana gelmiĢ ancak
sonrasından rapor edilmiĢ tazminatların, bunlara iliĢkin rücu, sovtaj
ve benzeri gelir tahsilatlarının tenzil edilmesinden sonra kalan
tutarlarının, söz konusu yıllara iliĢkin prim üretimlerine bölünmesi
suretiyle bulunan ağırlıklı ortalamanın dikkate alınacağı belirtilmiĢtir.
Cari hesap dönemi için gerçekleĢmiĢ ancak rapor edilmemiĢ
tazminat bedelinin, yukarıda belirtilen Ģekilde hesaplanmıĢ olan
ağırlıklı ortalama ile cari hesap döneminden önceki 12 aylık toplam
prim üretiminin çarpılması suretiyle bulunması gerektiği ifade
edilmiĢtir.
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ġirket’in yukarıda detaylı olarak anlatılan yönteme göre 31 Aralık
2008 tarihi itibarıyla hesapladığı ve ekli finansal tablolarda muallak
hasar karĢılığı içerisinde yer alan gerçekleĢmiĢ ancak rapor
edilmemiĢ hasar ve tazminat bedeli 10.645.416 YTL tutarındadır.
Finansal tablolarda gerçekleĢmiĢ ancak rapor edilmemiĢ hasar ve
tazminat bedeline ayrıca muallak hasar yeterlilik farkı olarak
2.645.768 YTL ilave edilmiĢtir.
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7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına
ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelik’in 7.
maddesinin altıncı fıkrasında Ģirketlerce ayrılacak cari hesap
dönemi muallak tazminat karĢılığı tutarının, MüsteĢarlıkça
belirlenen aktüeryal zincirleme merdiven metodu ile bulunan
tutardan küçük olamayacağı hükmü bulunmaktadır. Konuya iliĢkin
T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından 29 Kasım 2007
tarihinde yayımlanan Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna
ĠliĢkin Genelge’de ilk kez 31 Mart 2008 tarihi itibarıyla
hesaplanacak olan aktüeryal zincirleme merdiven metoduna iliĢkin
uygulama esaslarında; metodun, ödenen hasarlardan yola çıkarak
oluĢturulduğu, 11 Temmuz 2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi
Gazete’de
yayımlanan
Sigorta
BranĢlarına
ĠliĢkin
Tebliğ
kapsamında belirlenen üst branĢlar bazında son altı yılda net
(reasürör payı düĢülmüĢ) ve brüt (reasürör payı düĢülmemiĢ)
olarak gerçekleĢen ödenen hasar tutarı rücu, sovtaj ve benzeri
gelir kalemleri tenzil edilmiĢ Ģekilde kullanılarak dönem sonu
ayrılacak muallak tazminat karĢılığının alt sınırının istatistiki olarak
hesaplanabilmesini sağladığı belirtilmiĢtir.
ġirket bilgi iĢlem çalıĢmaları tamamlanamadığından aktüeryal
zincirleme merdiven metodu hesaplaması yapılmamıĢtır.
7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına
ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelik’in 9.
maddesinde Ģirketlerin takip eden hesap dönemlerinde meydana
gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve
katastrofik riskleri karĢılamak üzere kredi ve deprem teminatları
için dengeleme karĢılığı ayıracağı ifade edilmiĢtir. Ayrıca
dengeleme karĢılığının her bir yıla tekabül eden deprem ve kredi
net primlerinin %12’si oranında hesaplanacağı, net primin
hesaplanmasında, bölüĢmesiz reasürans anlaĢmaları için ödenen
tutarların devredilen prim olarak telakki edileceği ve karĢılık
ayrılmasına son beĢ finansal yılda yazılan net primlerin en yüksek
tutarının
%150’sine
ulaĢılıncaya
kadar
devam
edileceği
belirtilmiĢtir.
ġirket’in 31 Aralık 2008 dönemi için yukarıda belirtilen
hesaplamaya göre 209.054 YTL dengeleme karĢılığı hesaplanmıĢtır.
d.

Rücu Gelir Tahakkukları
Rücu
gelir
tahakkuklarının
muhasebeleĢtirilmesine
iliĢkin
sektördeki uygulama farklılıkları göz önüne alınarak, yeknesaklık
oluĢturmak amacıyla T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı 18 Ocak
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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 muhasebeleĢtirilmesi ile ilgili açıklamaları yapmıĢ
bulunmaktadır. Yapılan açıklamaya göre; rücu alacağına iliĢkin
olarak ilgili sigorta Ģirketinden ibraname temin edilmesinin
beklenilmesine gerek olmaksızın, sigorta Ģirketlerinin tazminat
ödemesini
gerçekleĢtirmeleri
ve sigortalılarından ibraname
(ödemenin yapıldığına dair banka dekontu) almıĢ olmaları kaydıyla
sigorta Ģirketlerinden olan rücu alacaklarının gelir olarak
kaydedilebileceği belirtilmiĢ bulunmaktadır.

Bilanço
Dip Notları

ġirket,
dava
ve
icra
yoluyla
yapılan
rücu
iĢlemlerinin
konservasyonunda kalan kısmı için Ģüpheli alacak karĢılığı
ayırmaktadır. Buna istinaden 13.747.814 YTL tutarındaki rücu
alacağından 3.024.519 YTL tutarındaki reasürör payını düĢerek net
10.723.295 YTL tutarı, esas faaliyetten kaynaklanan Ģüpheli
alacaklar ve teknik gelirler hesaplarında göstermiĢtir.
e.

Prim Geliri ve Hasarlar
Prim geliri yıl içinde tanzim edilen poliçe gelirlerinden oluĢmaktadır.
KazanılmamıĢ primler karĢılığı, bilanço tarihinde yürürlükte bulunan
poliçeler üzerinden gün esası dikkate alınarak hesaplanmıĢtır.
Hasarlar ödendikçe gider yazılmaktadır. Dönem sonunda rapor edilip
henüz fiilen ödenmemiĢ hasarlar ile gerçekleĢmiĢ ancak rapor
edilmemiĢ hasarlar için muallak hasar karĢılığı ayrılmaktadır.
Muallak ve ödenen hasarların reasürör payları bu karĢılıklar
içerisinde netleĢtirilmektedir.

f.

Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
ġirket Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesine uygun olarak Ģüpheli
alacaklar için alacağın değerini ve niteliğini göz önünde
bulundurarak idari ve kanuni takipteki alacak karĢılığı ayırmaktadır.
31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla idari ve kanuni takipteki alacaklar için
19.578.151 YTL karĢılık ayrılmıĢtır. Söz konusu karĢılığın
10.723.295 YTL tutarındaki kısmı dava ve icra yoluyla yapılan rücu
iĢlemlerinden oluĢmaktadır.

g.

Alacak ve Borç Reeskont KarĢılığı
Alacaklar ve borçlar finansal tablolarda kayıtlı değerleri ile yer
almaktadır. Alacak ve borçlar reeskonta tabi tutulmuĢtur. Bilanço
tarihi itibarıyla senetli ve senetsiz alacak ve borçların reeskont
edilmesinde kullanılan oran %20’dir.

h.

Hisse BaĢına Kazanç
UMS 33 “Hisse BaĢına Kazanç” standardına göre, hisse senetleri
borsada iĢlem görmeyen iĢletmeler hisse baĢına kazanç açıklamak
zorunda değildirler. ġirket’in hisseleri borsada iĢlem görmediğinden,
ekli finansal tablolarda hisse baĢına kazanç/zarar hesaplanmamıĢtır.
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i.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara iliĢkin herhangi bir duyuru
veya diğer seçilmiĢ finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra
ortaya çıkmıĢ olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için
yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.

Bilanço
Dip Notları

ġirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların
ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni
duruma uygun Ģekilde düzeltir.
j.

KarĢılıklar, ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta Bağlı Varlıklar
GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün
bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve
söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir Ģekilde tahmin
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karĢılık ayrılır.
KarĢılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe iliĢkin risk ve belirsizlikler
göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün
yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla
hesaplanır.
KarĢılığın, mevcut yükümlülüğün karĢılanması için gerekli tahmini
nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu
karĢılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine
eĢittir.
KarĢılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya
da tamamının üçüncü taraflarca karĢılanmasının beklendiği
durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin
hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi halinde
varlık olarak muhasebeleĢtirilir.

k.

Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde DeğiĢiklik ve Hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiĢiklikler ve tespit edilen
önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki
dönem
finansal
tabloları
yeniden
düzenlenir.
Muhasebe
tahminlerindeki değiĢiklikler, yalnızca bir döneme iliĢkin ise,
değiĢikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere iliĢkin ise,
hem değiĢikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde,
ileriye yönelik olarak uygulanır.

2.1.2 Finansal tabloların anlaĢılması için uygun olan diğer
muhasebe politikaları
Finansal tabloların anlaĢılması için uygun olan tüm muhasebe
politikalarına 2.1-2.23 arasında yer alan dipnotlarda yer verilmiĢtir.
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2.1.3 Kullanılan para birimi
ġirket’in finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik
çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile
sunulmuĢtur. Finansal tablolar ġirket’in geçerli para birimi olan ve
finansal tablolar için sunum birimi olan YTL cinsinden ifade
edilmiĢtir.
5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında
Kanun” (5083 sayılı Kanun) ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin para
biriminin ismi Yeni Türk Lirası, alt birimi ise Yeni KuruĢ olarak
tanımlanmıĢtır. Diğer taraftan Bakanlar Kurulu’nun Yeni Türk Lirası
ve Yeni KuruĢta Yer Alan Yeni Ġbarelerinin Kaldırılmasına ve
Uygulama Esaslarına ĠliĢkin Bakanlar Kurulu Kararı”nın eki Karar ile
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve
alt birimi olan Yeni KuruĢ’da yer alan “Yeni” ibarelerinin 1 Ocak
2009
tarihinden
itibaren
yürürlükten
kaldırılacağı
hükme
bağlanmıĢtır. Ekli finansal tablolar bilanço tarihi itibarıyla geçerli
para birimi olan YTL cinsinden hazırlanmıĢtır.
2.1.4 Finansal
derecesi

tabloda

sunulan

tutarların

yuvarlanma

Finansal tablolarda tutarlar YTL tam sayı olarak gösterilmiĢlerdir.
2.1.5 Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan ölçüm temeli
(veya temelleri)
Finansal tablolar, finansal araçların yeniden değerlenmesi haricinde,
tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır.
2.1.6 Yeni ve GüncellenmiĢ Standartların Uygulaması
ġirket cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu
(UMSK) ve UMSK’nın Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları
Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden
itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiĢ standartlar ve
yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıĢtır.
2008 tarihinde yürürlüğe giren ancak ġirket’in operasyonları ile ilgili
olmadığından uygulanmayan standartlar, değiĢiklikler ve yorumlar
AĢağıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen
değiĢiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2008 tarihinde veya söz konusu
tarihten sonra baĢlayan mali dönemler için zorunlu olduğu halde
ġirket’in faaliyetleri ile ilgili değildir:
UFRYK 11, “UFRS 2 – Grup ve ĠĢletmenin Geri Satın Alınan
Kendi Hisselerine ĠliĢkin ĠĢlemler”
UFRYK 12, “Hizmet Ġmtiyaz AnlaĢmaları”,
UFRYK 14, “UMS 19- TanımlanmıĢ Fayda Varlığı Üzerindeki
Sınırlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan KarĢılıklı
EtkileĢimleri”,
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31.12.2008
Tarihli

Henüz yürürlüğe girmemiĢ ve ġirket tarafından erken uygulanması benimsenmemiĢ
standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar

Bilanço

AĢağıdaki Standartlar ve Yorumlar bu finansal tabloların onaylanma tarihinde
yayınlanmıĢ ancak yürürlüğe girmemiĢtir:

Dip Notları

UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”

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

UFRYK 13, “MüĢteri Bağlılık Programları”

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

UFRYK 15, “Gayrimenkul ĠnĢaat AnlaĢmaları”

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

UFRYK 16, “YurtdıĢındaki ĠĢletme ile Ġlgili Net
Yatırımın Finansal Riskten Korunması”

1 Ekim 2008 tarihinde veya
bu tarihten sonra baĢlayan
mali
dönemler
için
geçerlidir.

UFRYK 17, “Parasal
Hissedarlara Dağıtımı”

Olmayan

Varlıkların

UFRS 2, “Hisse Bazlı Ödemeler”
HakediĢ KoĢulları ve Ġptallerine
DeğiĢiklik

1 Temmuz 2009 tarihinde
veya bu tarihten sonra
baĢlayan hesap dönemleri
için geçerlidir.
ĠliĢkin

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

UFRS 1, “Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarının
Ġlk
Kez
Uygulanması”
UFRS’lerin Ġlk Kez Uygulanmasında Yatırım
Maliyetlerine ĠliĢkin DeğiĢiklik

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

UFRS 3, “ĠĢletme BirleĢmeleri”
UMS 27, “Konsolide ve Bireysel Finansal
Tablolar” UMS 28, “ĠĢtiraklerdeki Yatırımlar”
UMS 31 “ĠĢ Ortaklıklarındaki Paylar”
Satın
Alma
Yönteminin
Uygulanması
Hakkında Kapsamlı DeğiĢiklik

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

UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”
Doğrudan GiderleĢtirmeyi Engelleyen
Kapsamlı DeğiĢiklikler

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

UMS 1, “Finansal Tabloların Sunumu”
Kapsamlı Gelir Tablosunun Sunulmasına
ĠliĢkin DeğiĢiklikler

1 Ocak 2009 tarihinde veya
bu tarihten sonra baĢlayan
mali dönemler için geçerlidir
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UMS 39, “Finansal Araçlar:
MuhasebeleĢtirme ve Ölçme”
Riskten Korunmaya Konu Olabilecek
Kalemlere Ġlgili DeğiĢiklikler

Bilanço
Dip Notları

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

ġirket yöneticileri, yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının
gelecek dönemlerde ġirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etki
yaratmayacağını düĢünmektedir.

2.2

Konsolidasyon
Bilanço tarihi itibarıyla ġirket’in bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen
ortaklık ve iĢtiraki bulunmamaktadır.

2.3

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

2.4

Yabancı Para KarĢılıkları
ġirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik
çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) olan YTL
cinsiden ifade edilmiĢtir.
Finansal tablolarının hazırlanması sırasında yabancı para cinsinden
(YTL dıĢındaki para birimleri) gerçekleĢen iĢlemler, iĢlem tarihindeki
kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan
yabancı para cinsinden reasürör bakiyeleri dıĢındaki varlıklar ve
muallak hasar karĢılıkları dıĢındaki yükümlülükler, bilanço
tarihindeki T.C. Merkez Bankası alıĢ kuru kullanılarak Yeni Türk
Lirası’na çevrilmektedir. Yabancı para cinsinden reasürör bakiyeleri
T.C. Merkez Bankası satıĢ kuru kullanılarak Yeni Türk Lirası’na
çevrilmektedir. Muallak hasar karĢılıklarına iliĢkin yabancı para
cinsinden tutarlar, ilgili poliçeler üzerinde belirtilen kurdan Yeni
Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bu iĢlemlerden doğan kur farkı gelir
ve giderleri gelir tablosuna dahil edilmektedir. Gerçeğe uygun
değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı
para cinsinden kaydedilmiĢ olanlar, gerçeğe uygun değerin
belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle YTL’ye
çevrilmektedir.

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 düzeltilmiĢ maliyet değerlerinden, izleyen yıllarda ise alınan
kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiĢ amortisman
ve kalıcı değer düĢüĢleri ayrılarak kayıtlara yansıtılmıĢtır.
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dıĢında, 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 değiĢikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve

67| 1936’ dan bugüne…

3

FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
tahminlerde
bir
muhasebeleĢtirilir.

değiĢiklik

varsa

Binalar
Özel maliyetler
Nakil vasıtaları
Mobilya, mefruĢat ve büro makineleri
Haklar

ileriye

dönük

31.12.2008
olarak

Ekonomik
Ömrü
50 yıl
5 yıl
5 yıl
3-15 yıl
3-5 yıl

Tarihli
Bilanço
Dip Notları

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

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artıĢ kazancı
elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkuller olup, maliyet
değerinden birikmiĢ amortisman ve varsa birikmiĢ değer
düĢüklükleri düĢüldükten sonraki tutarlar ile gösterilmektedirler.
Kabul gören kriterlere uyması durumunda bilançoda yer alan
tutara, var olan yatırım amaçlı gayrimenkulun herhangi bir kısmını
değiĢtirmenin maliyeti dahil edilir. Söz konusu tutara, yatırım
amaçlı gayrimenkullere yapılan günlük bakımlar dahil değildir.
Yatırım
amaçlı
gayrimenkullerin
amortismanında
doğrusal
amortisman yöntemi kullanılmıĢtır. Yatırım amaçlı gayrimenkulun
amortisman süresi arazilerde 0, binalarda 50 yıldır.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale
gelmeleri ve satıĢından gelecekte herhangi bir ekonomik yarar
sağlanamayacağının
belirlenmesi
durumunda
bilanço
dıĢı
bırakılırlar. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin kullanım süresini
doldurmasından
veya
satıĢından
kaynaklanan
kar/zararlar,
oluĢtukları dönemde gelir tablosuna dahil edilir.
Transferler, yatırım amaçlı gayrimenkullerin kullanımında bir
değiĢiklik olduğunda yapılır. Gerçeğe uygun değer esasına göre
izlenen yatırım amaçlı gayrimenkulden, sahibi tarafından kullanılan
gayrimenkul sınıfına yapılan bir transferde, transfer sonrasında
yapılan muhasebeleĢtirme iĢlemindeki tahmini maliyeti, anılan
gayrimenkulun kullanım Ģeklindeki değiĢikliğin gerçekleĢtiği tarihteki
gerçeğe uygun değeridir. Sahibi tarafından kullanılan bir
gayrimenkulün, gerçeğe uygun değer esasına göre gösterilecek
yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüĢmesi durumunda, iĢletme,
kullanımdaki değiĢikliğin gerçekleĢtiği tarihe kadar “Maddi Duran
Varlıklar”a uygulanan muhasebe politikasını uygular.
Faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanan gayrimenkuller, yatırım
amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmıĢtır.
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Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Bilanço

ġerefiye

Dip Notları

Bulunmamaktadır.
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden
birikmiĢ amortisman ve birikmiĢ değer düĢüklükleri düĢüldükten
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 değiĢikliklerin olası etkilerini
tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki
değiĢiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleĢtirilir.
Bilgisayar yazılımı
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın
almadan kullanıma hazır olana kadar geçen sürede oluĢan maliyetler
üzerinden aktifleĢtirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine
göre (3-15 yıl) amortismana tabi tutulur.
2.8

Finansal Varlıklar
Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
yansıtılan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa
değerinden alım iĢlemiyle doğrudan iliĢkilendirilebilen harcamalar
düĢüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleĢtirilir.
Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen
süreye uygun olarak teslimatı koĢulunu taĢıyan bir kontrata bağlı
olan iĢlem 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 edilmiĢ maliyet ile
değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin iliĢkili 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 gelir tablosuna yansıtılan finansal
varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklardır. Bir
finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği
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zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Bu kategoride yer alan
varlıklar, dönen varlıklar olarak sınıflandırılırlar.

31.12.2008
Tarihli
Bilanço

ġirket’in bilanço tarihi itibarıyla alım satım amaçlı finansal varlığı
bulunmamaktadır.

Dip Notları

Vadesine kadar elde tutulacak finansal varlıklar
ġirket’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 edilmiĢ maliyet bedelinden değer düĢüklüğü
tutarı düĢülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi
kullanılmak suretiyle hesaplanır.
ġirket’in bilanço tarihi itibarıyla vadesine kadar elde tutulacak
finansal varlığı bulunmamaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak
finansal varlık olmayan, (b) alım satım amaçlı finansal varlık
olmayan veya (c) kredi ve alacak olmayan finansal varlıklardan
oluĢmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktan
sonra güvenilir bir Ģekilde ölçülebiliyor olması koĢuluyla gerçeğe
uygun değerleriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri
güvenilir bir Ģekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan
menkul kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir. Satılmaya
hazır finansal varlıklara iliĢkin kar veya zararlara ilgili dönemin
gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varlıkların makul
değerinde meydana gelen değiĢiklikler özkaynak hesapları içinde
gösterilmektedir. Ġlgili varlığın elden çıkarılması veya değer
düĢüklüğü 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 muhasebeleĢtirilen
değer düĢüĢ karĢılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal
edilemez. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak araçları
haricinde, değer düĢüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve
azalıĢ değer düĢüklüğü zararının muhasebeleĢtirilmesi sonrasında
meydana gelen bir olayla iliĢkilendirilebiliyorsa, önceden
muhasebeleĢtirilen değer düĢüklüğü zararı gelir tablosunda iptal
edilebilir.
Alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada iĢlem görmeyen
ticari ve diğer alacaklar bu kategoride sınıflandırılır. Alacaklar etkin
faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyeti üzerinden değer
düĢüklüğü düĢülerek gösterilir.
ĠĢtirakler
Bulunmamaktadır.
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31.12.2008
Tarihli
Bilanço
Dip Notları

2.9

Varlıklarda Değer DüĢüklüğü
Finansal olmayan varlıklarda değer düĢüklüğü
Ġtfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının
mümkün olmadığı durum ya da olayların ortaya çıkması halinde
değer düĢüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri
kazanılabilir tutarını aĢması durumunda değer düĢüklüğü karĢılığı
kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satıĢ maliyetleri düĢüldükten
sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin
büyük olanıdır. Değer düĢüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar
ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düĢük seviyede
gruplanır (nakit üreten birimler). Değer düĢüklüğüne tabi olan
finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer
düĢüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.
Finansal varlıklarda değer düĢüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal
varlıklar dıĢındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları, her
bilanço
tarihinde
değer
düĢüklüğüne
uğradıklarına
iliĢkin
göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi
tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleĢtirilmesinden 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 düĢüklüğüne uğradığına
iliĢkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer
düĢüklüğü zararı oluĢur. Alacaklar için değer düĢüklüğü tutarı
gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin
faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile
defter değeri arasındaki farktır.
Bir karĢılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı
ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlıklarda, değer
düĢüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden
düĢülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu
tutar karĢılık hesabından düĢülerek silinir. KarĢılık hesabındaki
değiĢimler gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düĢüklüğü zararı
sonraki dönemde azalırsa ve azalıĢ değer düĢüklüğü zararının
muhasebeleĢtirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla
iliĢkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleĢtirilen değer düĢüklüğü
zararı, değer düĢüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer
düĢüklüğü hiçbir zaman muhasebeleĢtirilmemiĢ olması durumunda
ulaĢacağı itfa edilmiĢ maliyet tutarını aĢmayacak Ģekilde gelir
tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde
değer düĢüklüğü sonrasında meydana gelen artıĢ, doğrudan
özkaynaklarda muhasebeleĢtirilir.
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31.12.2008

Türev Finansal Araçlar

Tarihli

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla türev finansal araç bulunmamaktadır.

Bilanço

Finansal Varlıkların NetleĢtirilmesi (Mahsup Edilmesi)

Dip Notları

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 eĢ 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
değiĢikliği riski taĢımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli
yatırımlardır.

2.13

Sermaye
31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla ġirket’in nominal sermayesi
150.000.000 YTL’dir. ġirket’in çıkarılmıĢ sermayesi 45.000.000
YTL’si her biri 0,5 YTL nominal değerde 90.000.000 paya bölünmüĢ
A Grubu, 95.437.350 YTL’si her biri 0,5 YTL nominal değerde
190.874.700 paya bölünmüĢ B Grubu ve 9.562.650 YTL’si her biri
0,5 YTL nominal değerde 19.125.300 paya bölünmüĢ C Grubu
paylardan oluĢmaktadır. 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. ÇalıĢma 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.
31 Aralık 2008

T.C. Emniyet Gm. Polis Bakım ve Yardım
Sandığı
T.C. ÇalıĢma ve Güv. Bak. Sosyal Sig.
Kurumu
Diğer
Toplam sermaye
ÖdenmemiĢ sermaye
ÖdenmiĢ sermaye

Pay Tutarı
YTL

Pay Oranı
%

149.530.795

99,69

466.331

<1

2.874

<1

150.000.000

100,00

(10.000.000)
140.000.000

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla, ġirket’in kayıtlı sermayesi
150.000.000 YTL’dir.
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ġirket ortakları, cari yıl içinde 20.000.000 YTL tutarında nakit
sermaye ödemesi gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bu çerçevede, 31 Aralık
2007 itibarıyla 30.000.000 YTL olan ödenmemiĢ sermayenin
10.000.000 YTL’lik kısmı 30 Haziran 2008 tarihinde ve 10.000.000
YTL’lik kısmı 31 Aralık 2008 tarihinde nakden ödenmiĢtir.

Bilanço
Dip Notları

Bilanço tarihi itibarıyla 10.000.000 YTL tutarındaki ödenmemiĢ
sermaye ile ilgili olarak, ġirket Yönetim Kurulu’nun 28 Mart 2009
tarih ve 4 numaralı kararına istinaden nakden taahhüt edilen
sermayenin 5.000.000 YTL’sinin 7 Nisan 2009 tarihinde, kalan
5.000.000 YTL’sinin de 30 Haziran 2009 tarihinde ortaklardan
ödenmesinin istenmesine, apel çağrısı yapılmasına, karar verilmiĢtir.
Rapor tarihi itibarıyla 5.000.000 YTL tutarındaki sermaye taahhüdü
ödenmiĢtir.
2.14

Sigorta ve Yatırım SözleĢmeleri – Sınıflandırma
ġirket, sigorta
üretmektedir.

riski

transferi

sağlayan

sigorta

sözleĢmeleri

Sigorta SözleĢmeleri
Gelecekte gerçekleĢmesi kesin olmayan olayın (sigorta konusu olay)
sigortalıyı olumsuz bir Ģekilde etkilemesi halinde sigortalıya tazminat
ödemeyi kabul ederek bir tarafın (sigortacı) diğer taraftan (sigortalı)
önemli bir sigorta riskini kabul ettiği sözleĢmeler sigorta
sözleĢmesidir. ġirket, bir ya da daha fazla sözleĢmeden doğabilecek
hasarların sigortacı (sedan iĢletme) tarafından diğer bir sigortacıya
(reasürör) karĢılanması amacıyla düzenlenen sigorta sözleĢmeleri
olan reasürans sözleĢmeleri de yapmaktadır. Sigorta sözleĢme
sınıflamasına, ġirket’in yaptığı sigorta sözleĢmeleri ve elinde
bulundurduğu reasürans sözleĢmeleri dahil olur.
ġirket sözleĢmeleri sigorta riskinin transfer edildiği tarihte kayda
alınıp, sözleĢmeden kaynaklı bütün hak ve yükümlülüklerin vade
ve/veya itfasına kadar kayıtlarda sigorta sözleĢmesi olarak
sınıflandırılmaktadır.
Yatırım SözleĢmeleri
Yatırım sözleĢmeleri, önemli bir sigorta riski transferi sağlamayan
ancak finansal risk transferi sağlayan sözleĢmelerdir. ġirket’in
yatırım sözleĢmeleri bulunmamaktadır.
2.15

Sigorta ve Yatırım
Katılım Özellikleri

SözleĢmelerinde

Ġsteğe

Bağlı

ġirket’in yatırım sözleĢmeleri bulunmamaktadır. ġirket’in sigorta
sözleĢmelerinde isteğe bağlı katılım özelliği bulunmamaktadır.
2.16

Ġsteğe Bağlı
SözleĢmeleri

Katılım

Özelliği

Olmayan

ġirket’in yatırım sözleĢmeleri bulunmamaktadır.
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31.12.2008

Borçlar

Tarihli

ġirket’in bilanço tarihi itibarıyla 145.650 YTL spot kredi borcu
bulunmaktadır. Ġlgili tutar finansal tablolarda diğer finansal borçlar
içinde yer almaktadır.

Bilanço
Dip Notları

Gelir Vergisi
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiĢ vergi giderinin
toplamından oluĢur.
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. ġirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço
tarihi itibarıyla yasallaĢmıĢ ya da önemli ölçüde yasallaĢmıĢ vergi
oranı kullanılarak hesaplanmıĢtır.
ErtelenmiĢ vergi
ErtelenmiĢ 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 yasalaĢmıĢ
vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir.
ErtelenmiĢ vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların
tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluĢan
ertelenmiĢ vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek
suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel
olması Ģartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve
yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen iĢleme
iliĢkin geçici fark, Ģerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk
defa finansal tablolara alınmasından (iĢletme birleĢmeleri dıĢında)
kaynaklanıyorsa muhasebeleĢtirilmez.
ErtelenmiĢ vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla
gözden geçirilir. ErtelenmiĢ vergi varlığının kayıtlı değeri, bir
kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine
imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı
ölçüde azaltılır. Geleceğe ait karlılığın tahmin edilememesinden
ötürü bilanço tarihi itibarıyla hesaplanan ertelenmiĢ vergi varlığı
kadar karĢılık ayrılarak, ertelenmiĢ vergi kayıtlara alınmamıĢtır.
ErtelenmiĢ
vergi
varlıkları
ve
yükümlülükleri
varlıkların
gerçekleĢeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde
geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaĢmıĢ veya
önemli ölçüde yasallaĢmıĢ vergi oranları (vergi düzenlemeleri)
üzerinden
hesaplanır.
ErtelenmiĢ
vergi
varlıkları
ve
yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, ġirket’in bilanço tarihi
itibarıyla varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da
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yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin
vergi sonuçları dikkate alınır.

Bilanço
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleĢtirilen
kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere iliĢkin ertelenmiĢ vergi de
doğrudan özkaynakta muhasebeleĢtirilir) ile iliĢkilendirilenler
haricindeki döneme ait ertelenmiĢ vergi, gelir tablosunda gider ya
da gelir olarak muhasebeleĢtirilir.

Dip Notları

2.19

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iĢ sözleĢmeleri hükümlerine
göre kıdem tazminatı, emeklilik veya iĢten çıkarılma durumunda
ödenmektedir. ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“TMS 19”)
uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmıĢ emeklilik fayda
planları olarak nitelendirilir. Bilançoda muhasebeleĢtirilen kıdem
tazminatı yükümlülüğü, tüm çalıĢanların emeklilikleri dolayısıyla
ileride doğacak yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre
hesaplanmıĢ ve finansal tablolarda yansıtılmıĢtır. Tüm aktüeryal
kazanç/kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıĢtır.

2.20

KarĢılıklar
Bilanço tarihi itibarıyla, ġirket aleyhine hasar ödemeleri için toplam
40.108.347 YTL ve diğer ödemeler için toplam 360.243 YTL
tutarında dava açılmıĢtır. ġirket tarafından üçüncü kiĢiler aleyhine
açılmıĢ davaların toplam tutarı 28.474.100 YTL’dir. ġirket aleyhine
açılmıĢ davalar için 23.136.117 YTL tutarında muallak hasar karĢılığı
ve 151.552 YTL tutarında dava karĢılığı ayrılmıĢtır.

2.21

Gelirlerin MuhasebeleĢtirilmesi
Prim ve Komisyon Geliri
Prim geliri yıl içinde tanzim edilen poliçe gelirlerinden oluĢmaktadır.
KazanılmamıĢ primler karĢılığı, bilanço tarihinde yürürlükte bulunan
poliçeler üzerinden gün esası dikkate alınarak hesaplanmıĢtır.
Reasürörlere devredilen primler nedeniyle alınan komisyonların
gelecek dönem veya dönemlere isabet eden kısmı ertelenmiĢ
komisyon gelirleri olarak muhasebeleĢmektedir.
Faiz gelir ve gideri
Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki gelir tablosunda tahakkuk
esasına göre muhasebeleĢtirilmektedir.
Temettü geliri
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların
temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır.
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Finansal Kiralamalar – Kiralayan Açısından

Tarihli

Kiralama - kiracı durumunda ġirket

Bilanço

Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait
olduğu kiralama iĢlemleri, finansal kiralama olarak sınıflandırılırken
diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.

Dip Notları

Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki
varlığın makul değeri, ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü
değerinden düĢük olanı kullanılarak aktifleĢtirilir. Kiralayana karĢı
olan yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak
gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal
kiralama yükümlüğündeki azalıĢı sağlayan ana para ödemesi olarak
ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden
sabit bir oranda faiz hesaplanmasını sağlar. Finansal giderlerin,
ġirket’in yukarıda ayrıntılarına yer verilen genel borçlanma
politikası kapsamında finansman giderlerinin aktifleĢtirilen kısmı
haricindeki bölümü gelir tablosuna kaydedilir.
Faaliyet kiralamaları için
iĢleminin gerçekleĢebilmesi
de kira dönemi boyunca
kaydedilir), kira dönemi
tablosuna kaydedilir.
2.23

yapılan ödemeler (kiralayandan kira
için alınan veya alınacak olan teĢvikler
doğrusal yöntem ile gelir tablosuna
boyunca doğrusal yöntem ile gelir

Kar Payı Dağıtımı
Bu rapor tarihi itibarıyla ġirket’in kar payı dağıtımı söz konusu
değildir.

3.

Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri
ġirket’in izleyen mali yılda geleceğe yönelik temel varsayımları ve
tahminlerinde belirsizlikler bulunmamaktadır.

4.

Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi

4.1

Sigorta Riski

4.1.1 Sigorta
sözleĢmelerinden
kaynaklanan
risklerin
yönetilmesindeki amaç ve bu risklerin azaltılmasına iliĢkin
politikalar
Sigorta riski, gerçekleĢme ihtimali bulunan olaylara teminat verme
sürecinde
sigortacılık
tekniğinin
doğru
ve
etkin
olarak
uygulanamamasından kaynaklanabilecek risktir. Riskin seçiminden
ve seçilen riske verilecek teminatın kapsamının, koĢullarının ve
fiyatının hatalı belirlenmesinden ya da sigortalılara verilen
teminatların, hangilerinin, hangi tutara kadar ġirket bünyesinde
tutulacağının ve devredilmesine karar verilenlerin hangi koĢullarda,
kimlere
devredileceğinin
hatalı
belirlenmesinden
kaynaklanmaktadır.

1936’ dan bugüne… | 76

31.12.2008
Tarihli
Bilanço
Dip Notları

3

FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Risk
yönetimi
politikalarının
temel
amacı,
risk
ölçme,
değerlendirme ve kontrol usullerinin saptanması ve nihai olarak
ġirket’in aktif kalitesi ile belirli bir getiri karĢılığında üstlenmeyi
göze aldığı risk düzeyinin, sigortacılık mevzuatının öngördüğü
sınırlar ve ġirket’in risk toleransı ile uyumunun sağlanmasıdır.
Nihai
amacın
gerçekleĢtirilmesi;
sigortacılık
faaliyetinden
kaynaklanan riskin seçiminde, riske iliĢkin tam ve doğru bilgi
edinme yoluyla riskin kalitesinin önemle gözetilmesi, risk portföyü
hasar frekansı ile hasar Ģiddetlerinin etkin olarak izlenmesi,
treteler, ihtiyari reasürans ve koasürans anlaĢmaları gibi riskin
devrine iliĢkin araçlar ile risk limitleri gibi risk yönetimi araçlarının
etkin biçimde kullanılması yolları ile sağlanmaktadır.
Risk kabulü her halükarda ihtiyatlılık prensipleri çerçevesinde teknik
kar beklentisine göre yapılır. Poliçe teminat kapsam, koĢul ve fiyatı
bu beklentiye yönelik olarak oluĢturulur.
Sigortalama
sürecinin
baĢlangıcını
oluĢturan
poliçelendirme
iĢlemlerini yerine getiren tüm yetki sahiplerinin, ġirket’in ilgili
iĢlemden doğan riskleri kabullenmesinin uygun olacağına kani ve bu
kanaate ulaĢmasına yetecek tüm istihbari bilgiyi temin etmiĢ olması
esastır. Diğer taraftan risk kabul kararı, verilecek teminatın
reasürörlere ve/veya koasürörlere devri imkanı ve koĢullarının
irdelenmesi ile olanaklı hale gelmektedir.
TaĢınılan sigorta risklerinin ġirket’in mali bünyesini tahrip edici
nitelikteki zararlara sebebiyet vermesinin önüne geçilmesi, taĢınılan
risklerin ġirketin risk toleransı ve öz kaynak olanaklarının üstünde
kalan kısmının, treteler, ihtiyari reasürans ve koasürans anlaĢmaları
yoluyla reasürörlere/koasürörlere devri ile sağlanır. Reasürans
korumasının kapsamı ve koĢulları her sigorta branĢının kendine
özgü yapısı dikkate alınarak belirlenir.

4.1.2 AĢağıdakiler hakkında bilgiler dahil olmak üzere, sigorta riski
hakkındaki bilgiler (reasürans yoluyla riskin azaltılmasının
öncesindeki ve sonrasındaki)
4.1.2.1.Sigorta riskine karĢı duyarlılık
Sigorta riskleri genel olarak, deprem ve sair katastrofik riskler
dıĢında normal bir faaliyet döneminde telafi edilemeyecek
büyüklükte zararlara yol açabilecek nitelik taĢımamaktadır. Bu
itibarla, sigorta riski açısından yüksek derecede duyarlılık deprem ve
sair katastrofik riskler için söz konusudur.
Deprem ve sair katastrofik risklerden kaynaklanabilecek tazminat
tutarlarının, yapılmıĢ olan hasar fazlası anlaĢmalarının üst
limitlerinin üzerinde gerçekleĢmesi durumu ġirket’in birincil
derecedeki sigortacılık riski olarak öne çıkmakta ve ihtiyatlı bir
yaklaĢımla yönetilmektedir. Hasar fazlası anlaĢmaları üst limiti, olası
Ġstanbul depreminin Ģiddeti ve oluĢturacağı zarar ihtimali
bakımından öngörülen en kötü senaryo tahtında ve uluslararası
kabul görmüĢ deprem modellemeleri vasıtasıyla belirlenmektedir.
2008 yılı için hasar fazlası anlaĢması üst limiti 5 Milyon Avro’su
konservasyonda kalmak üzere 20 Milyon Avro olarak belirlenmiĢtir.
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4.1.2.2Sigorta riski yoğunlaĢmaları
ġirket’in branĢlar bazında sigortacılık riski yoğunlaĢması brüt ve
net (reasürans sonrası) olarak aĢağıdaki tabloda özetlenmiĢtir:
Toplam Hasar
Yükümlülüğü (*)
31 Aralık 2008
Kaza
Hastalık / Sağlık
Kara Araçları
Su Araçları
Nakliyat

Brüt Toplam

Yükümlülüğü

Toplam Hasar
Yükümlülüğü
Reasürör Payı

Net Toplam
Hasar
Yükümlülüğü

1.141.244

(616.964)

524.280

Hasar

518

-

518

13.755.135

(3.151.632)

10.603.503

118.157

(78.116)

40.041

1.007.746

(533.020)

474.726

(14.010.720)

1.791.762

Genel Zararlar

15.802.482
15.531.927

(12.183.650)

3.348.277

Kara Araçları Sorumluluk

34.294.079

(6.094.867)

28.199.212

1.525.811
76

(1.025.598)
-

500.213
76

83.177.175

(37.694.567)

45.482.608

Yangın ve Doğal Afetler

Genel Sorumluluk
Hukuksal Koruma
Toplam

Bilanço
Dip Notları

(*) Toplam hasar yükümlülüğü, fiilen gerçekleĢmiĢ tahmini
tazminat bedelleri, gerçekleĢmiĢ ancak rapor edilmemiĢ tazminat
bedelleri, rücu tenzili ile muallak yeterlilik testi sonucu gelen
ilaveleri ve endirekt hasarları içermektedir.
ġirket’in hasarın oluĢtuğu coğrafi bölgeye göre sigorta riski
yoğunlaĢması brüt ve net (reasürans sonrası) olarak aĢağıdaki
tabloda özetlenmiĢtir:
Toplam Hasar
Yükümlülüğü (*)

Brüt Toplam

Yükümlülüğü

Toplam Hasar
Yükümlülüğü
Reasürör Payı

Net Toplam
Hasar
Yükümlülüğü

Türkiye

73.238.007

(39.412.887)

33.825.120

Toplam

73.238.007

(39.412.887)

33.825.120

31 Aralık 2008

Hasar

(*) Toplam hasar yükümlülüğü, fiilen gerçekleĢmiĢ tahmini
tazminat bedellerini içermektedir. 10.645.416 YTL tutarındaki net
IBNR, 2.645.768 YTL tutarındaki net Muallak Yeterlilik Testi
hesaplama ilaveleri, 3.872.962 YTL tutarındaki net endirekt
hasarlar ve 5.506.658 YTL tutarındaki net rücu tenzili hariçtir.
Coğrafi bölge veya ülke dağılımı yapılamadığından tamamı Türkiye
satırına yazılmıĢtır.
ġirket’in para birimine göre sigorta riski yoğunlaĢması brüt ve net
(reasürans sonrası) olarak aĢağıdaki tabloda özetlenmiĢtir:
Toplam Hasar
Yükümlülüğü (*)
31 Aralık 2008

Brüt Toplam
Hasar
Yükümlülüğü

Toplam Hasar
Yükümlülüğü
Reasürör Payı

Net Toplam
Hasar
Yükümlülüğü

Yeni Türk Lirası

56.670.935

(23.810.758)

32.860.177

Amerikan Doları

16.170.170

(15.251.684)

918.486

396.902

(350.445)

46.457

73.238.007

(39.412.887)

33.825.120

Avro
Toplam

1936’ dan bugüne… | 78

31.12.2008
Tarihli
Bilanço
Dip Notları

3

FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
(*) Toplam hasar yükümlülüğü, fiilen gerçekleĢmiĢ tahmini tazminat
bedellerini içermektedir. 10.645.416 YTL tutarındaki net IBNR,
2.645.768 YTL tutarındaki net Muallak Yeterlilik Testi hesaplama
ilaveleri, 3.872.962 YTL tutarındaki net endirekt hasarlar ve
5.506.658 YTL tutarındaki net rücu tenzili hariçtir.

4.1.2.3GerçekleĢen hasarların geçmiĢ tahminlerle karĢılaĢtırılması
BranĢlar itibarıyla muallak tazminat karĢılığı yeterlilik tablosu
aĢağıda sunulmuĢtur. Bu tablo, ġirket’in son beĢ yıl itibarıyla ayırdığı
muallak tazminat karĢılığının, bu karĢılıkların konusu olan dosyalara
iliĢkin olarak tüm gider payları da dahil olmak üzere fiilen ödemiĢ
olduğu tazminat bedeli toplamına oranı olan muallak tazminat
karĢılığı yeterlilik oranını göstermektedir. Ayrı ayrı hesaplanmıĢ
muallak tazminat karĢılığı yeterlilik oranının, cari hesap yılı hariç
olmak üzere, son beĢ yıllık aritmetik ortalamasının %95’in altında
olması halinde, bu oran ile %95 oranı arasındaki fark, cari yıl
muallak tazminat karĢılığı ile çarpılarak yeterlilik oranı fark tutarı
bulunur. Yeterlilik oranı fark tutarı her bir branĢ için ayrı ayrı ilave
edilerek cari yılda ayrılacak nihai muallak tazminat karĢılığı tutarına
ulaĢılmaktadır.
31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla muallak hasar karĢılığı yeterlilik
tablosu aĢağıda sunulmuĢtur.

BranĢ
Yangın
Nakliyat
Karayolları mali
mesuliyet sorumluluk
sigortası
Kaza
Makina montaj
Hukuksal koruma
Ferdi kaza

Tahakkuk EtmiĢ
Yeterlilik Oranı
%
95,07
123,20

RaporlanmamıĢ
Yeterlilik Oranı
%
196,00
121,91

92,96

91,78

83,11
43,45
106,66

117,41
94,22
107,82
116,74

4.1.2.4Finansal tablolar üzerinde önemli etkiye sahip olan her
değiĢikliğin etkisini ayrı olarak göstererek sigorta varlık ve
borçlarının
ölçümünde
kullanılan
varsayımlardaki
değiĢikliklerin etkileri
7 Ağustos 2007 tarihinde yayınlanan “Sigorta ve Reasürans ile
Emeklilik ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına ve
bu KarĢılıkların
Yatırılacağı Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelik” ile bazı teknik karĢılık
hesaplamalarında 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere bazı değiĢiklikler gerçekleĢmiĢtir.
Buna göre, yukarıda bahsedilen yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden
önce net primler üzerinden hesaplanmakta olan kazanılmamıĢ
primler karĢılığının, 1 Ocak 2008’den itibaren tahakkuk etmiĢ
primlerin herhangi bir komisyon veya diğer indirim yapılmaksızın
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brüt olarak gün esasına göre hesaplanması öngörülmektedir.
Bununla birlikte, aracılara ödenen komisyonlar, reasüröre devredilen
primler nedeniyle alınan komisyonlar, üretim gider payları ile
bölüĢmesiz reasürans anlaĢmaları için ödenen tutarların gelecek
dönem veya dönemlere isabet eden kısmı ertelenmiĢ gelirler ve
ertelenmiĢ giderler hesapları ile diğer ilgili hesaplar altında
muhasebeleĢtirilir. Ġlgili değiĢikliğin finansal tablo üzerindeki etkisi
6.491.387 YTL kazanılmamıĢ primler karĢılığını artırırken, ödenen
komisyonların gelecek dönemlere isabet eden 10.896.317 YTL’lik
kısmı ertelenmiĢ gelir, alınan komisyonların gelecek dönemlere
isabet eden 4.404.930 YTL’lik kısmı ertelenmiĢ gider olarak finansal
tablolara yansıtılmıĢtır.

31.12.2008
Tarihli
Bilanço
Dip Notları

Yukarıda bahsedilen yönetmelik ile birlikte 1 Ocak 2008 tarihinden
itibaren, sigorta sözleĢmesinin süresi boyunca üstlenilen risk düzeyi
ile kazanılan primlerin zamana bağlı dağılımının uyumlu olmadığı
kabul edilen sigorta branĢlarında, devam eden riskler karĢılığı
hesaplanmaya baĢlanmıĢtır. Bilanço tarihi itibarıyla, ilgili karĢılığın
finansal tablolar üzerindeki etkisi net 6.621.800 YTL gider yönünde
olmuĢtur. Bununla birlikte, Hazine MüsteĢarlığı’nın 28 Temmuz
2007 tarih ve 2008/33 sayılı sektör duyurusunun 1. maddesindeki
“...devam eden riskler karĢılığı açılıĢ bilançosuna dahil edilecek ve
etkileri geçmiĢ yıl kar/zararlarında gösterilecektir” hükmüne
istinaden 31 Aralık 2007 itibarıyla net 2.300.718 YTL hesaplanmıĢ
ve etkileri 31 Aralık 2008 finansal tablolarında geçmiĢ yıl
kar/zararlarında gösterilmiĢtir.
Önceki dönemden farklı olarak, 1 Ocak 2008’den itibaren geçerli
olmak üzere muallak tazminat karĢılığına iliĢkin hesaplamalarda
rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilmiĢ olarak dikkate
alınmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla muallak tazminat karĢılığına
iliĢkin hesaplamalarda 7.224.978 YTL tutarında brüt rücu, sovtaj ve
benzeri gelir kalemleri ve bu tutarlara iliĢkin 1.718.320 YTL
tutarında reasürör payı bulunmaktadır.
Bununla birlikte, 1 Ocak 2008’den geçerli olmak üzere cari hesap
dönemi muallak tazminat karĢılığı tutarı, MüsteĢarlıkça 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 branĢlarına ek karĢılık
ayrılmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla, ġirket bilgi iĢlem çalıĢmaları
tamamlanamadığından aktüeryal zincirleme merdiven metodu
hesaplaması yapmamıĢtır.
BranĢlar itibarıyla hesaplanmıĢ olan muallak tazminat karĢılığı
yeterlilik oranının, cari hesap yılı hariç olmak üzere, son beĢ yıllık
aritmetik ortalamasının %95’in altında olması halinde, bu oran ile
%95 oranı arasındaki fark, cari yıl muallak tazminat karĢılığı ile
çarpılarak yeterlilik oranı fark tutarı bulunur. Yeterlilik oranı fark
tutarı her bir branĢ için ayrı ayrı ilave edilerek cari yılda ayrılacak
nihai muallak tazminat karĢılığı hesaplanır. Buna göre, bilanço
tarihi itibarıyla muallak tazminat karĢılığı yeterlilik testi sonucunda
2.645.768 YTL ek karĢılık ayrılmıĢtır.
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1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, takip eden
hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki
dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karĢılamak üzere
kredi ve deprem teminatları için dengeleme karĢılığı ayrılmaktadır.
Buna göre, bilanço tarihi itibarıyla 209.054 YTL dengeleme karĢılığı
ayrılmıĢtır.

Tarihli
Bilanço
Dip Notları
4.2

Finansal Risk

4.2.1 Sermaye yapısı ve yönetimi
ġirket’in Yönetim Kurulu sermaye yapısını yılda iki kez inceler.
ġirket, kurulun yaptığı önerilere dayanarak, sermaye yapısını yeni
hisse ihracı yoluyla dengede tutmayı amaçlamaktadır.
4.2.2 Sermaye gereksinimine iliĢkin açıklamalar
ġirket için gerekli öz sermaye tutarı, 19 Ocak 2008 tarih ve 262761
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve
Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin
Ölçülmesine ĠliĢkin Yönetmelik uyarınca her finansal tablo dönemi
itibarıyla hesaplanmaktadır. ġirket’in mevcut öz sermayesi birinci
yönteme
göre
hesaplanan
asgari
sermaye
gereksinimini
karĢılamaktadır. Bununla beraber ġirket’in mevcut öz sermayesi
ikinci yönteme göre hesaplanan asgari sermaye gereksinimini
karĢılamamaktadır. 31 Aralık 2008 tarihinde hesaplanan sermaye
yeterliliğine iliĢkin tablo aĢağıda sunulmuĢtur. 31 Aralık 2008 tarihi
itibarıyla gerekli sermaye tutarı birinci yöntem için 21.477.277 YTL,
ikinci yöntem için 48.401.742 YTL olarak hesaplanmıĢtır. Tablodaki
verilerden her iki yönteme göre hesaplanan sermaye yeterliği
tutarının ġirket’in 31 Aralık 2008 tarihindeki öz sermayesinin altında
olduğu görülmektedir. Yönetmelik gereğince hesaplanan ġirket öz
sermayesi 31 Aralık 2008 tarihinde 44.944.086 YTL’dir. Bu veriler
dikkate alındığında ġirket sermayesinin bilanço tarihi itibarıyla
yetersiz olduğu sonucu çıkmaktadır.
31 Aralık
2008
1.YÖNTEM
1. Prim Esasına Göre
17.031.783
2. Hasar Esasına Göre
21.477.277
BĠRĠNCĠ YÖNTEME GÖRE GEREKLĠ ÖZSERMAYE
21.477.277
2. YÖNTEM
1. Aktif Riski
23.407.235
2. Reasürans Farkı
2.170.531
3.AĢırı Prim ArtıĢ
4. Muallak Tazminat Riski
3.936.098
5. Yazım Riski
17.980.537
6. Kur Riski
907.341
ĠKĠNCĠ YÖNTEME GÖRE GEREKLĠ ÖZSERMAYE
48.401.742
ġĠRKET ĠÇĠN GEREKLĠ ÖZSERMAYE TUTARI
48.401.742
ÖZSERMAYE
45.074.651
ÖZSERMAYEDEN ĠNDĠRĠLEN BAĞLI MENKUL
KIYMET VE ĠġTĠRAK TUTARI
130.565
SERMAYE YETERLĠLĠK SONUCU
(3.457.656)
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31.12.2008
Tarihli

4.2.3 Finansal risk faktörleri
ġirket, 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.
ġirket’in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki
belirsizliğin, ġirket finansal performansı üzerindeki potansiyel
olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

Bilanço
Dip Notları

Kredi riski
Kredi riski, ġirket’e borçlu olan tarafların yükümlülüklerini kısmen
veya tamamen yerine getirememesinden kaynaklanan durumu
ifade etmektedir. Bu grup altındaki risklerin kontrolü, muaccel
alacaklar, donuk alacaklar, alacaklara karĢılık alınan teminatlar,
ġirket’e borçlu olan tarafların teknik performansları ile mevduat ve
ortaklık iliĢkisi kurulmuĢ olan iliĢkili tarafların irdelenmesi ile
sağlanmaktadır.
Kredi riskinin etkin yönetimi için sorunların erken teĢhisi ve
tanımlanması esastır. Bu nedenle bilginin zamanında temin
edilmesi ve ġirket’teki uygun birimlerle bir an önce paylaĢılması
sağlanmaktadır. Kredi riskini olumsuz yönde etkileyecek, ġirket’in
risk toleransının üzerinde bir kredi riskine yol açabilecek, sigorta
aracıları
için
tahsilat
oranlarındaki
bozulmalar,
üretim
performanslarındaki
düĢüĢler,
ġirket
kurallarına
uyum
disiplinindeki gevĢemeler ve diğer istihbari veriler, reasürör firma
ve diğer karĢı taraflar için ise istihbar edilen her türlü olumsuz
derecelendirme ve geliĢmelere ait göstergeler erken uyarı sinyali
olarak belirlenmektedir.
31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla ticari alacakların 24.011.176 YTL’si
Ģüpheli alacak olarak sınıflanmıĢtır.
Teminatlı
ġüpheli hale gelmiĢ alacaklar
Toplam Alacak
Kısım
Ġdari takipteki acente alacakları
268.666
68.745
Yasal takipteki acente alacakları
13.019.215
3.852.053
Dava ve icra aĢamasındaki rücu
10.723.295
alacakları
Toplam
24.011.176
3.920.798
ġüpheli hale gelmiĢ alacaklara iliĢkin hareket tablosu aĢağıda
sunulmuĢtur.
ġüpheli hale gelmiĢ alacaklar
AçılıĢ bakiyesi, 1 Ocak
Ġntikal
Tahsilatlar
KapanıĢ bakiyesi, 31 Aralık

YTL
19.555.034
6.196.186
(1.740.044)
24.011.176
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31.12.2008
Tarihli
Bilanço
Dip Notları

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla vadesi gelmiĢ alacaklara iliĢkin
yaĢlandırma
tablosu
aĢağıda
sunulmuĢtur.
Vadesi
gelmiĢ
alacaklardan iki ayı aĢan süredir (+61 gün) tahsil edilemeyen kısma
iliĢkin olarak önceki yıllarda ayrılmıĢ 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 MüsteĢarlığı’nca Ģirketlere bırakılan
3.170.102 YTL tutarındaki prim alacak karĢılığının iptaline iliĢkin
tutar ekli finansal tablolara yansıtılmıĢtır.
Vadesi gelmiĢ alacaklar

31 Aralık
2008

0-30 gün
31-60 gün
61-90 gün
91-120 gün
121-150 gün
151-180 gün
181-270 gün
271-365 gün
365 gün üzeri

20.185.969
7.154.971
3.398.126
1.234.125
597.074
641.378
1.415.283
740.088
284.928

Vadesi gelmemiĢ alacaklar
Toplam (*)

32.440.523
68.092.465

(*) Toplam tutar, finansal tablolardaki 66.802.564 YTL tutarındaki
“Sigortacılık Faliyetlerinden Alacaklar” ve 1.289.901 YTL tutarındaki
“Diğer ÇeĢitli Alacaklar”ın toplamından oluĢmaktadır. Finansal
tablolarda belirtilen sigortacılık faaliyetlerden alacaklar bakiyesinde
68.092.465 YTL tutarının haricinde aracılar kanalıyla veya kredi kartı
ile tahsil edilip ġirket’e henüz devredilmemiĢ 4.971.830 YTL
bulunmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla 630.823 YTL, 1.245.290 YTL
ve 3.095.717 YTL sırasıyla çek, senet ve kredi kartlarından alacaklar
depolarında yer almaktadır.
31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla vadesi gelmiĢ ve gelmemiĢ alacaklar
için alınmıĢ olan 36.113.367 YTL tutarındaki teminatların detayı
aĢağıdaki tabloda sunulmuĢtur.
Teminat türü
Teminat mektubu
Devlet tahvili ve hisse senedi
Gayrimenkul ipoteği (*)
Diğer teminatlar
Toplam
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(*) Gayrimenkul ipoteklerinin gerçeğe uygun değeri, ġirket ile
iliĢkisi olmayan bağımsız bir gayrimenkul değerleme Ģirketi
tarafından 2008 yılının Kasım ayında gerçekleĢtirilen değerlemelere
göre elde edilmiĢtir.

31.12.2008
Tarihli
Bilanço
Dip Notları

Söz konusu Ģirket, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yetkilendirilmiĢ olan Ekol Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık
A.ġ.’dir. Değerleme, benzer gayrimenkuller ile ilgili piyasa iĢlem
fiyatlarının referans alınmasıyla tespit edilmiĢtir. Söz konusu
ipoteklerden 6.845.105 YTL tutarındaki gayrimenkul ipoteği için ise
herhangi bir değerleme çalıĢması bulunmamaktadır.
Piyasa riski
Piyasa riski, ġirket’in finansal pozisyonunda finansal piyasalardaki
dalgalanmalardan kaynaklanan ve faiz, kur ve tahvil-bono, hisse
senedi fiyat değiĢmelerine bağlı olarak ortaya çıkan riskler olarak
tanımlanmaktadır.
ġirket’in raporlama tarihinde maruz kaldığı hisse senedi fiyat riski
belirlenmiĢtir. Buna göre 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla hisse
senedi ağırlıklı ortalama fiyatında %10’luk bir artıĢ/azalıĢ olması ve
diğer tüm değiĢkenlerin sabit tutulması durumunda, ġirket’in vergi
öncesi kar/zararında 480 YTL artıĢ/azalıĢ gerçekleĢecektir.
Faiz oranı riski
Faiz oranı riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların
faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerin değerinde meydana
getirebileceği değer düĢüĢü olarak tanımlanmaktadır. Bu risk,
menkul kıymetler portföyünün sabit ve değiĢken faizli menkul
kıymetler cinsinden çeĢitlenmesi suretiyle yönetilmektedir.
Bilanço tarihi itibarıyla ġirket’in faiz oranı riskine sahip varlık veya
yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Kur riski
Kur riski, ġirket’in yabancı para varlıkları ve yükümlülükleri
arasındaki farka bağlı olarak Ģekillenen kurlardaki değiĢmeler
sonucunda ortaya çıkan zarar riski olarak tanımlanmaktadır. Diğer
taraftan, farklı döviz cinslerinin birbirine kıyasla gösterdikleri değer
değiĢimi de kur riskinin bir diğer boyutu olarak ortaya çıkmaktadır.
Kur riski, net döviz pozisyonunun açık yaratmayacak Ģekilde
oluĢturulması suretiyle yönetilmektedir.
31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla yabancı para cinsinden varlıkların ve
yükümlülüklerin dağılımı aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık
2008
A. Döviz cinsinden varlıklar
B. Döviz cinsinden yükümlülükler
Net döviz pozisyonu (A-B)

16.634.683
14.447.331
2.187.352
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Tarihli
Bilanço

Döviz bazında ayrıntılı yabancı para pozisyonu aĢağıdaki gibidir:
Döviz Cinsi

Dip Notları

31 Aralık 2008
Bankalar

ABD Doları
Avro

Döviz
Tutarı
11.000
10.000

ABD Doları
Avro

2.196.055
6.201.208

3.321.094
13.275.546
16.596.640

Avro

6.254.754

13.454.601
13.454.601

600.671
21.673

918.486
46.456
964.942

12.980

27.788
27.788

Toplam
Alacaklar
Toplam
Borçlar
Toplam
Muallak hasar
karĢılığı

ABD Doları
Avro

Toplam
Gider tahakkukları
Toplam

Avro

YTL Tutarı
16.635
21.408
38.043

Banka, alacaklar, borçlar, muallak hasar karĢılığı ve gider
tahakkukları dıĢındaki diğer bilanço kalemleri için bilanço tarihi
itibarıyla yabancı para pozisyonu verilememiĢtir.
Kur riskine duyarlılık
AĢağıdaki tablo, ġirket’in ABD Doları ve Avro kurlarındaki %10’luk
artıĢa ve azalıĢa olan duyarlılığını ve değiĢimler sonucunda
karĢılaĢacağı kazanç ya da kaybı göstermektedir. %10’luk oran, üst
düzey yöneticiler ġirket içinde kur riskinin raporlanması sırasında
kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında
beklediği olası değiĢikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece
dönem sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri
kapsar ve söz konusu kalemlerin yıl sonundaki %10’luk kur
değiĢiminin etkilerini gösterir. Pozitif değer, kar/zarardaki ya da
özkaynaktaki artıĢı ifade eder.
ABD Doları
%10 değer
ABD Doları
Avro
artıĢı %10 değer azalıĢı %10 değer artıĢı
241.924

(241.924)

(23.189)

Avro
%10 değer azalıĢı
23.189

Diğer bilanço kalemleri için yabancı para pozisyonu verilmediği için
sadece banka, alacaklar, borçlar, muallak hasar karĢılığı ve gider
tahakkukları kalemleri için kur riskine duyarlılık hesaplanabilmiĢtir.
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Likidite riski

Tarihli

Likidite riski, ġirket’in vadesi gelen yükümlülüklerini karĢılayamaması
olasılığını ifade etmektedir. Söz konusu risk, piyasalarda oluĢan bazı
engeller ya da istikrarsızlıklar nedeniyle ġirket’in pozisyonlarını uygun
bir fiyatta, yeterli tutarlarda ve hızlı olarak nakde çevirememesi, nakit
giriĢ-çıkıĢlarındaki düzensizlikler ve vadeye bağlı nakit akımı
uyumsuzlukları nedeniyle fonlama yükümlülüğünü makul bir maliyet ile
potansiyel olarak yerine getirememesi durumlarında oluĢabilecek
zararları kapsamaktadır.

Bilanço
Dip Notları

Likidite
riski
ile
ilgili
değerlendirmeler
ġirket’in
varlık
ve
yükümlülüklerinin cins ve vadeleri ile ekonomik kriz ya da deprem ve
sair katastrofik sigortalama risklerinin oluĢması durumlarında,
tahsilatlardaki gecikmeler veya tazminat vadeleri ile tazminatlarda
reasürör paylarının vadeleri arasındaki olası uyumsuzlukları içerecek
Ģekilde
yapılmaktadır.
Sigorta
sözleĢmeleri
geleceğe
dönük
yükümlülükleri içeren anlaĢmalar olduğundan bu yükümlülüklerin ne
zaman ve ne tutarda gerçekleĢeceği belirsizdir. Bu itibarla, ġirket’in
hasar ödeyebilirliği elinde tuttuğu finansal varlıkların likiditesi ile çok
yakından iliĢkilidir. Likidite riski, nakit ve menkul kıymetler portföyünün
vade yapısının mevcut ve muhtemel yükümlülüklere göre ayarlanması
suretiyle yönetilmektedir.
ġirket’in 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla vadesi kesin olarak bilinen
varlık ve yükümlülüklerinin kalan vadelerine göre dağılımı aĢağıdaki
tabloda sunulmuĢtur.

Nakit ve Nakit Benzeri
Varlıklar
Finansal Varlıklar

Vadesiz

1 aya kadar

1-3 ay

3 ay -1 yıl

1 yıl ve
üzeri

Dağıtılamayan

Toplam

8.479.059

12.438.231

52.927.376

10.005.342

-

-

83.850.008

635.950
-

-

-

-

-

-

39.409.599

5.750.896

11.562.690

14.440.950

71.454

188.823

377.645

2.425.188

1.589

15.965.618

Toplam Varlıklar

703.018
48.591.67
6

18.377.950

64.867.711

26.871.480

73.043

16.601.568

Borçlar/Teknik
KarĢılıklar

2.143.746

3.423.862

3.638.292

7.981.921

-

113.120.956

130.308.777

-

-

-

-

-

45.074.651

45.074.651

2.143.746

3.423.862

3.638.292

7.981.921

-

158.195.607

175.383.428

46.447.93
0

14.954.088

61.229.419

18.889.559

73.043

(141.594.039)

-

Alacaklar
Diğer Aktifler

Diğer Pasifler
Toplam Yükümlülükler

Net likidite
(açığı)

fazlası

/

635.950
71.235.589
19.661.881
175.383.428
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Tarihli

Finansal Araçlar Kategorileri

Bilanço

Gerçeğe uygun değeri belirlenen finansal araçlara iliĢkin döküm
aĢağıda yer almaktadır.

Dip Notları
31 Aralık 2008

Defter değeri

Gerçeğe uygun
değeri

83.841.225

83.841.225

(8.260)
635.950

(8.260)
635.950

71.235.589

71.235.589

Finansal varlıklar
Bankalar
Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Esas faaliyetlerden alacaklar
Diğer çeĢitli alacaklar

1.289.901

1.289.901

156.994.405

156.994.405

145.650

145.650

13.567.784

13.567.784

3.597

3.597

1.162.282

1.162.282

14.879.313

14.879.313

Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Esas faaliyetlerden borçlar
ĠliĢkili taraflara borçlar
Diğer borçlar

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
Rayiç değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, piyasa koĢullarına
uygun olarak gerçekleĢen iĢlemlerde, bir varlığın karĢılığında el
değiĢtirebileceği veya bir yükümlülüğün karĢılanabileceği değerdir.
ġirket, finansal araçların tahmini rayiç değerlerini halihazırda
mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak
belirlemiĢtir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini değerlendirip rayiç
değerleri tahmin edebilmek, yorum ve muhakeme gerektirmektedir.
Sonuç olarak burada sunulan tahminler, ġirket’in cari bir piyasa
iĢleminde elde edebileceği miktarların göstergesi olamaz.
Rayiç değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal
araçların rayiç değerlerinin tahmini için aĢağıdaki yöntem ve
varsayımlar kullanılmıĢtır:
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 düĢünülerek defter değerlerine yaklaĢtığı
öngörülmektedir.
Hisse senetlerinin rayiç değerlerinin belirlenmesinde piyasa fiyatları
esas alınır.
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Tarihli

Finansal yükümlülükler
Kısa vadeli olmaları sebebiyle parasal yükümlülüklerin
değerlerinin defter değerlerine yaklaĢtığı varsayılmaktadır.

rayiç

Bilanço
Dip Notları

Asal finansal araçta veya asal sigorta sözleĢmesinde saklı parça
birleĢtirme özelliği, parça bazlı yapılan ödemelerin fon varlıklarının
gerçeğe uygun değerlerini yansıtan cari parça değerlerinden
ölçülmeleri durumunda ilgili asal finansal araçla ya da asal
sözleĢmeyle yakından iliĢkilidir. Parça birleĢtirme özelliği, dahili ya
da harici bir yatırım fonunun parçaları cinsinden ödemede bulunmayı
gerektiren bir sözleĢme koĢuludur. Saklı türev ürünün ekonomik
özellikleri ve riskleri asal sözleĢmenin ekonomik özellikleri ve
riskleriyle yakından iliĢkilidir. Bu örneklerde, saklı türev ürün asal
sözleĢmeden ayrı olarak muhasebeleĢtirilmez.
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
980.682 YTL’dir.
6.1.1. Amortisman giderleri 655.434 YTL’dir.
6.1.2. Ġtfa ve tükenme payları 325.248 YTL’dir.

6.2

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dıĢında, 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 değiĢikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve
tahminlerde bir değiĢiklik varsa ileriye dönük olarak
muhasebeleĢtirilir.
Ekonomik
Ömrü
Binalar
50 yıl
Özel Maliyetler
5 yıl
Nakil Vasıtaları
5 yıl
Mobilya, MefruĢat ve Büro makineleri
3-15 yıl
Haklar
3-5 yıl

6.3

Cari dönemde duran varlık hareketleri
6.3.1 Satın alınan, imal veya inĢa edilen maddi duran varlıkların
maliyeti : 305.081 YTL
6.3.2 Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti :
281.514 YTL
6.3.3. Cari
dönemde
ortaya
çıkan
değerleme
artıĢları:
Bulunmamaktadır.
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6.3.3.1
Varlık maliyetlerinde (+): Yoktur.
6.3.3.2
BirikmiĢ amortismanlarda (-): Yoktur.
6.3.4 Yapılmakta olan yatırımlar : Bulunmamaktadır.

Dip Notları

1 Ocak - 31 Aralık 2008

ÇıkıĢlar

Değer
artıĢ/
(azalıĢı)

KapanıĢ
Bakiyesi

-

-

(29.760)

1.262.264

-

-

-

77.535

3.716.420

110.926

(122.048)

-

3.705.298

Motorlu TaĢıtlar

573.333

154.800

(159.466)

-

568.667

Diğer Maddi Varlıklar

532.788

39.355

-

-

572.143

6.192.100

305.081

(281.514)

(29.760)

6.185.907

Maliyet Bedelleri:
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
DemirbaĢ ve Tesisatlar

Toplam

AçılıĢ
Bakiyesi
(*)

GiriĢler

1.292.024
77.535

AçılıĢ
Bakiyesi

1 Ocak - 31 Aralık 2008
Değer
artıĢ/
GiriĢler
ÇıkıĢlar
(azalıĢı)

KapanıĢ
Bakiyesi

265.662

25.840

-

-

291.502

5.108

1.162

-

-

6.270

2.509.447

465.059

(110.446)

-

2.864.060

305.885

96.790

(133.618)

-

269.057

167.376

66.583

-

-

233.959

Toplam

3.253.478

655.434

(244.064)

-

3.664.848

Net Defter Değeri

2.938.622

(350.353)

(37.450)

(29.760)

2.521.059

BirikmiĢ Amortismanlar:
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
Amortismanı
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Amortismanı
DemirbaĢ ve Tesisatlar
Amortismanı
Motorlu TaĢıtlar Amortismanı
Diğer Maddi Varlıklar
Amortismanı

(*) AçılıĢ bakiyesi maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran
varlıkların maliyeti arasındaki 407 YTL tutarındaki sınıflamayı da
içermektedir.
ġirket’in 31 Aralık 2008 tarihindeki 970.762 YTL net defter değerine
sahip kullanım amaçlı 3 adet gayrimenkulünün makul değeri
1.489.000 YTL’dir. Gayrimenkullerin makul değeri, ġirket ile iliĢkisi
olmayan bağımsız bir değerleme Ģirketi tarafından 2008 yılının Kasım
ayında gerçekleĢtirilen değerlemelere göre elde edilmiĢtir. Söz
konusu değerleme Ģirketi, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yetkilendirilmiĢ olan Ekol Gayrimenkul Değerleme ve
DanıĢmanlık A.ġ.’dir. Değerleme, benzer gayrimenkuller ile ilgili
piyasa iĢlem fiyatlarının referans alınmasıyla tespit edilmiĢtir.
ġirket, 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla kullanım amaçlı gayrimekuller
dıĢındaki
maddi
duran
varlıklarını
maliyet
bedeli
ile
muhasebeleĢtirmiĢtir. 29.760 YTL tutarındaki kullanım amaçlı
gayrimenkuller yeniden değerleme değer azalıĢları finansal
tablolarda karĢılıklar hesabı içerisinde muhasebeleĢtirilmiĢtir.
Borçlar için teminat olarak gösterilen maddi duran varlıklar ve bunlar
üzerinde rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

89| 1936’ dan bugüne…

3

FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
31.12.2008

7.

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Tarihli

ġirket, TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller çerçevesinde maliyet
yöntemini seçmiĢtir.

Bilanço

Arsalar

Binalar

Toplam

19.459

58.076

77.535

19.459

58.076

77.535

-

5.108

5.108

-

1.162

1.162

-

6.270

6.270

31 Aralık 2007 itibarıyla net defter değeri

19.459

52.968

72.427

31 Aralık 2008 itibarıyla net defter değeri

19.459

51.806

71.265

Dip Notları

Maliyet Değeri
1 Ocak 2008 itibarıyla açılıĢ bakiyesi
31 Aralık 2008 itibarıyla kapanıĢ bakiyesi
BirikmiĢ Amortismanlar
1 Ocak 2008 itibarıyla açılıĢ bakiyesi
Dönem gideri
31 Aralık 2008 itibarıyla kapanıĢ bakiyesi

ġirket, yatırım amaçlı gayrimenkullerinden 6.732 YTL tutarında kira
geliri elde etmektedir. Dönem içinde yatırım amaçlı gayrimenkulleri
ile iliĢkilendirilen doğrudan iĢletme giderleri bulunmamaktadır.
ġirket’in 31 Aralık 2008 tarihindeki 71.265 YTL net defter değerine
sahip yatırım amaçlı 7 adet gayrimenkulünün makul değeri 410.000
YTL’dir. Gayrimenkullerin makul değeri, ġirket ile iliĢkisi olmayan
bağımsız bir değerleme Ģirketi tarafından 2008 yılının Kasım ayında
gerçekleĢtirilen değerlemelere göre elde edilmiĢtir. Söz konusu
değerleme Ģirketi, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yetkilendirilmiĢ olan Ekol Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık
A.ġ.’dir. Değerleme, benzer gayrimenkuller ile ilgili piyasa iĢlem
fiyatlarının referans alınmasıyla tespit edilmiĢtir.
8.

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
ġirket’in
haklar
bulunmamaktadır.

dıĢında

maddi

olmayan

duran

varlıkları

Haklar

Toplam

1 Ocak 2008 itibarıyla açılıĢ bakiyesi
(*)
Alımlar

3.006.334

3.006.334

145.505

145.505

31 Aralık 2008 itibarıyla kapanıĢ
bakiyesi

3.151.839

3.151.839

Maliyet Değeri

1936’ dan bugüne… | 90

3

31.12.2008

FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Tarihli
BirikmiĢ Ġtfa Payları

Bilanço

1 Ocak 2008 itibarıyla açılıĢ bakiyesi

Dip Notları

2.407.000
325.248

2.407.000
325.248

2.732.248

2.732.248

31 Aralık 2007 itibarıyla net defter
değeri

599.334

599.334

31 Aralık 2008 itibarıyla net defter
değeri

419.591

419.591

Dönem gideri
31 Aralık 2008 itibarıyla kapanıĢ
bakiyesi

(*) AçılıĢ bakiyesi maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran
varlıkların maliyeti arasındaki 407 YTL tutarındaki sınıflamayı da
içermektedir.
ġirket’in cari dönemde maddi olmayan duran varlıklar
muhasebeleĢtirdiği değer artıĢı/azalıĢı bulunmamaktadır.
9.

için

ĠĢtiraklerdeki Yatırımlar
ġirket’in iĢtiraki bulunmamaktadır.

10.

Reasürans Varlıkları: Sigorta sözleĢmelerinden kaynaklanan
muhasebeleĢtirilen varlık, borç, gelir ve giderleri ile nakit
akımlarını, ayrıca, sigortacının bir sedan iĢletmesi olması
durumunda; Satın alınan reasürans nedeniyle kar veya zararda
muhasebeleĢtirilmiĢ kazanç ve kayıplar
Satın alınan muhtelif reasürans anlaĢmalar nedeniyle kar veya
zararda muhasebeleĢtirilmiĢ tutarlar 17.16 numaralı dipnotta
açıklanmıĢtır.
ġirket, sedan iĢletme olarak satın almıĢ olduğu reasürans
anlaĢmalarından kaynaklanan kazanç ve kayıpları ertelememekte ve
üzerinden amortisman ayırmamaktadır.

11.

Finansal Varlıklar

11.1

Finansal Varlıkların Alt Sınıflamaları
ġirket, finansal varlıklarını “satılmaya
grubunda sınıflamaya tabi tutmuĢtur.

hazır”

finansal

varlıklar

31 Aralık
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Hisse senedi
Hisse senedi değer düĢüĢü
Toplam
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Tarihli

11.2

Bilanço

Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dıĢındaki menkul
kıymetler

Dip Notları
Bulunmamaktadır.
11.3

Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul
kıymetler
Bulunmamaktadır.

11.4

Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiĢ menkul
kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine
göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiĢ menkul
kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine
göre değerlerini gösteren bilgi
31 Aralık 2008
Satılmaya
varlıklar

hazır

finansal

Borsaya kote olanlar:
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Borsaya kote olmayanlar:
Tarım Sigortaları Havuz
ĠĢletmesi A.ġ.
TüdaĢ A.ġ.
Pulcuoğlu Pamuk San. ve Tic.
A.ġ.
Manisa Yem Sanayi A.ġ.
Kütahya Manyezit ĠĢletmeleri
A.ġ.
Türkiye Petrolleri A.O.
MiltaĢ Turizm ĠnĢaat Tic. A.ġ.
Toplam

Maliyet
Bedeli

Kayıtlı
Değer

12.591

Borsa
Rayici
(*)
4.797

130.565
89.545

-

130.565
89.545

46.688
167.897

-

46.688
167.897

17.784
159.390
19.284

-

17.784
159.390
19.284

643.744

4.797

635.950

4.797

(*) Satılmaya hazır finansal varlıklardan Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O.’ya ait hisse senetleri dıĢında kalanlar, 31 Aralık 2004
tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiĢ değerleri ile
gösterilmiĢtir.
11.5

Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde
yer alıp iĢletmenin ortakları, iĢtirakleri ve bağlı ortaklıklar
tarafından çıkarılmıĢ bulunan menkul kıymet tutarları ve
bunları çıkaran ortaklıklar
Bulunmamaktadır.

1936’ dan bugüne… | 92

31.12.2008

3

FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Tarihli
Bilanço

11.6

Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer
artıĢları/ (azalıĢları)
Finansal varlığın türü

Dip Notları

Satılmaya hazır finansal varlıklar
Toplam (*)

31 Aralık
2008

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

(7.794)

-

-

(7.794)

-

-

(*) ġirket, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O dıĢındaki diğer satılmaya
hazır finansal varlıklarını, makul değerleri bulunmadığından,
finansal tablolarda maliyet esasına göre değerlemektedir,
dolayısıyla bu varlıklar için meydana gelen değer artıĢ/(azalıĢı)
bulunmamaktadır.
ġirket, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’ya ait hisse senetlerini 31
Aralık 2008 itibarıyla rayiç değerinde meydana gelen değer
azalıĢını ekli finansal tablolara yansıtmıĢtır. OluĢan 7.794 YTL
tutarındaki değer azalıĢı özkaynaklarda finansal varlıkların
değerlemesi kaleminde muhasebeleĢtirilmiĢtir.
Değer artıĢ/ azalıĢları, finansal varlıkların, yıl sonu kayıtlı değer ile
maliyet bedelleri arasındaki farkları yansıtmaktadırlar.
11.7

i) Finansal tablo kullanıcılarının iĢletmenin finansal durum ve
performansı
açısından
finansal
araçların
önemini
değerlendirmelerine imkan veren bilgiler yukarıda 11.1 numaralı
dipnotta verilmektedir.
ii) Finansal varlıkların defter değerlerine iliĢkin bilgi, yukarıda 11.1
numaralı dipnotta verilmektedir.
iii) Finansal varlıkların gerçeğe uygun değeri ve anılan değerin
defter değeri ile karĢılaĢtırılması 11.1 numaralı dipnotta
verilmektedir.
iv) Vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ finansal
varlıklar bulunmamaktadır.
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11.8

ġirket, finansal riskten korunma muhasebesi uygulamamaktadır.

11.9

ġirket, parasal kalemlerin ödenmesinden ya da dönem içinde veya
ilk muhasebeleĢtirme sırasında çevrildiklerinden farklı kurlardan
çevrilmelerinden kaynaklanan kur farklarını, oluĢtukları dönemde
kar veya zararda muhasebeleĢtirmektedir.
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31.12.2008
Tarihli

12.

Borçlar ve Alacaklar

12.1

ġirket alacaklarının detayı

Bilanço
31 Aralık
2008

Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar
Esas faaliyetlerden ve sigortacılık faaliyetlerinden kaynaklanan
Ģüpheli alacaklar

66.802.564

Esas faaliyetlerden ve sigortacılık faaliyetlerinden kaynaklanan
Ģüpheli alacaklar karĢılığı (-)

(19.578.15
1)

Esas faaliyetlerden alacaklar

71.235.589

Verilen depozito ve teminatlar
Personel vergi iadeleri
Zorunlu deprem sigortalarından borçlu acenteler
Diğer alacaklar
Toplam

Dip Notları

24.011.176

27.650
10.729
1.279.172
1.317.551
72.553.140

Vadesi
geçmiĢ
ve
Ģüpheli
hale
gelmemiĢ
sigortacılık
faaliyetlerinden alacakların yaĢlandırması aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık
2008
0-30 gün
31-60 gün

19.083.578
7.019.432

61-90 gün
Vadesi gelmemiĢ alacaklar

8.153.564
31.825.990

Toplam (*)

66.802.564

(*) Finansal tablolarda belirtilen sigortacılık faaliyetlerden alacaklar
bakiyesinde 66.802.564 YTL tutarının haricinde aracılar kanalıyla
veya kredi kartı ile tahsil edilip ġirket’e henüz devredilmemiĢ
4.971.830 YTL bulunmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla 630.823 YTL,
1.245.290 YTL ve 3.095.717 YTL sırasıyla çek, senet ve kredi
kartlarından alacaklar depolarında yer almaktadır.
ġirket’in alacakları için tesis edilen teminatların detayı aĢağıda
sunulmuĢtur:

Teminat türü
Teminat mektubu

31 Aralık
2008
3.076.410

Devlet tahvili ve hisse senedi
Gayrimenkul ipoteği
Diğer teminatlar

268.495
30.826.765
1.941.697

Toplam

36.113.367
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Tarihli

1 Ocak31 Aralık

Bilanço
Esas faaliyetler kaynaklanan Ģüpheli alacak karĢılığı hareketleri

Dip Notları

AçılıĢ bakiyesi, 1 Ocak

2008
15.894.245

Dönem gideri

5.423.950

Tahsilatlar (-)

(1.740.044)

KapanıĢ bakiyesi, 31 Aralık

19.578.151

Bilanço tarihi itibarıyla ġirket Ģüpheli alacakları için 3.920.798 YTL
değerinde teminat mevcuttur.
1 Ocak31 Aralık
Diğer Ģüpheli alacak karĢılığı hareketleri

2008
790.235

AçılıĢ bakiyesi, 1 Ocak

(790.235)

Aktiften silinenler (-)
KapanıĢ bakiyesi, 31 Aralık

12.2

-

ĠĢletmenin ortaklar, iĢtirakler ve bağlı ortaklıklarla
olan alacak - borç iliĢkisi
Bulunmamaktadır.

12.3

Alacaklar için alınmıĢ olan ipotek ve diğer teminatlar
Bilanço tarihi itibarıyla alacaklar için alınmıĢ olan ipotek ve diğer
teminatların toplamı 36.113.367 YTL’dir. ġüpheli alacakları için de
3.920.798 YTL değerinde teminat mevcuttur.

12.4

ġirket’in yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi
olmayan alacaklar ve borçların tutarları
31 Aralık 2008
Alacaklar:
Döviz
ABD Doları
Avro
Toplam

Borçlar:
Döviz
Avro
Toplam
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Tutar
2.196.055
6.201.208

Kur
1,5123
2,1408

Tutar (YTL)
3.321.094
13.275.546
16.596.640

6.254.754

2,1511

13.454.601
13.454.601
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31.12.2008
Tarihli

12.5

Kredi riski, 4.2.3 finansal risk faktörleri dipnotunda açıklanmıĢtır.
ġirket’in alacaklarının defter değeri ile gerçeğe uygun değeri aynıdır.

13.

Dip Notları

Türev Finansal Araçlar
ġirket’in 31 Aralık
bulunmamaktadır.

14.

Bilanço

2008

tarihi

itibarıyla

türev

finansal

aracı

Nakit ve Nakit Benzerleri

Nakit mevcudu
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduat
Vadeli mevduat
Verilen çekler ve ödeme emirleri

31 Aralık
2008
17.043
83.841.225
8.462.016
75.379.209
(8.260)

Toplam

83.850.008

Faiz tahakkukları (-)

(339.280)

Nakit ve nakit benzerleri (nakıĢ akıĢ tablosunda
yer aldığı Ģekliyle)

83.510.728

Bilanço tarihi itibarıyla YTL cinsinden vadeli mevduatların vadeleri
iki gün ile dört ay arasında olup, faiz oranları %16,25 - %23,50
aralığındadır.
ġirket’in 31 Aralık 2008 itibarıyla yabancı para cinsinden nakit ve
nakit benzerleri aĢağıda sunulmuĢtur.
31 Aralık 2008:

Bankalar (DTH):
ABD Doları
Avro
Toplam

Döviz tutarı

Kur (TCMB
Döviz AlıĢ)

Tutar (YTL)

11.000
10.000

1,5123
2,1408

16.635
21.408
38.043
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Tarihli

15.

Sermaye

Bilanço

15.1

Ortaklara yapılan dağıtımları ayrı olarak göstermek suretiyle,
kuruluĢun ortaklarla ortakların kendi iradeleri dahilinde
yaptıkları iĢlemlerin tutarları

Dip Notları

ġirket’in 31 Aralık 2008 tarihindeki ortakları ve ödenmiĢ sermaye
yapısı aĢağıdaki gibidir:

%
99,664
9
0,3331

31 Aralık
2008
139.530.79
5
466.331

0,0020

2.873

Metin Büyükçetin

-

0,61

Fatma Demirci

-

0,61

100

140.000.00
0

Ortaklar
T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
BakımYardım Sandığı
T.C. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu
Servet Gürkan

Toplam

ġirket’in ortakları ile dönem içinde yaptığı iĢlemlerin ve dönem sonu
itibarıyla olan bakiyelerinin detaylı açıklaması “ĠliĢkili taraf
açıklamaları” dipnotunda verilmiĢtir.
ġirket ortakları, cari yıl içinde 20.000.000 YTL tutarında nakit
sermaye ödemesi gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bu çerçevede, 31 Aralık
2007 itibarıyla 30.000.000 YTL olan ödenmemiĢ sermayenin
10.000.000 YTL’lik kısmı 30 Haziran 2008 tarihinde ve 10.000.000
YTL’lik kısmı 31 Aralık 2008 tarihinde nakden ödenmiĢtir.
Bilanço tarihi itibarıyla 10.000.000 YTL tutarındaki ödenmemiĢ
sermaye ile ilgili olarak, ġirket Yönetim Kurulu’nun 28 Mart 2009
tarih ve 4 numaralı kararına istinaden nakden taahhüt edilen
sermayenin 5.000.000 YTL’sinin 7 Nisan 2009 tarihinde, kalan
5.000.000 YTL’sinin de 30 Haziran 2009 tarihinde ortaklardan
ödenmesinin istenmesine, apel çağrısı yapılmasına, karar verilmiĢtir.
Rapor tarihi itibarıyla 5.000.000 YTL tutarındaki sermaye taahhüdü
ödenmiĢtir.
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31.12.2008
Tarihli

15.2

Her değiĢikliği ayrı göstermek suretiyle, her sermaye sınıfının
ve her yedeğin dönem baĢı ve dönem sonu defter değerlerinin
uyumlaĢtırılması

Yasal
Yedekler

Diğer
Yedekler ve
dağıtılmamıĢ
karlar

Net Dönem
Karı /
(Zararı)

GeçmiĢ Yıllar
Karları /
(Zararları)

Toplam

-

-

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

20.000.000

-

-

-

-

-

20.000.000

20.000.000

-

-

-

-

-

20.000.000

2- Ġç kaynaklardan
B- Varlıklarda değer
artıĢı / (azalıĢı)

-

-

-

-

-

-

-

-

(7.794)

-

-

-

-

(7.794)

C- Dönem net zararı

-

-

-

-

(25.511.791)

-

(25.511.791)

D- Dağıtılan temettü

-

-

-

-

-

-

-

E- Transfer
IV- Dönem Sonu
Bakiyesi
(31/12/2008)

-

-

-

-

(1.281.505)

1.281.505

-

140.000.000

(7.794)

-

5.730.564

(25.511.791)

(75.136.328)

45.074.651

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

15.3

Sermaye

Varlıklarda
Değer
ArtıĢı
/(AzakıĢı)

120.000.000

Bilanço
Dip Notları

Paylara bölünmüĢ sermayenin her sınıfı için

15.3.1 .Kayıtlı sermayeyi oluĢturan hisse senedi sayısı ile ilgili açıklama
ġirket’in çıkarılmıĢ 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 ayrılmıĢtır.
15.3.2.Çıkarılan ve tamamı ödenen ve çıkarılan fakat
ödenmeyen hisse senetlerinin sayısı ile ilgili açıklama

tamamı

Bulunmamaktadır.
15.3.3.Bir hisse senedinin nominal değeri veya hisse senetlerinin
nominal değerinin olmadığı ile ilgili açıklama
Hisselerin itibari değeri hisse baĢına 0,5 YTL’dir.
15.3.4.Dönem baĢı ve dönem sonunda bulunan hisse senetleri
sayısının uyumlaĢtırılması ile ilgili açıklama
Hisse senedi
(adet)
Dönem baĢı, 1 Ocak 2008
Dönem içinde çıkarılan

300.000.000
-

Dönem sonu, 31 Aralık
2008

300.000.000
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Tarihli
Bilanço
Dip Notları

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.
15.3.6KuruluĢ tarafından veya iĢtirakleri veya bağlı ortaklıkları
tarafından bulundurulan kuruluĢun kendi hisse senetleri ile
ilgili açıklama
KuruluĢ’un elinde kendi hisse senedi bulunmamaktadır.
KuruluĢ’un iĢtiraki veya bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.
15.3.7 Vadeli iĢlemler ve sözleĢmeler gereği yapılacak hisse senedi
satıĢları için çıkarılmak üzere kuruluĢta bulundurulan hisse
senetleri, vadeleri ve tutarları ile ilgili açıklama
Vadeli iĢlemler ve sözleĢmeler gereği yapılacak hisse senedi satıĢları
bulunmamaktadır.
.
15.4

Hisse Bazlı Ödemeler
Bulunmamaktadır.

15.5

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihi itibarıyla 10.000.000 YTL tutarındaki ödenmemiĢ
sermaye ile ilgili olarak, ġirket Yönetim Kurulu’nun 28 Mart 2009
tarih ve 4 numaralı kararına istinaden nakden taahhüt edilen
sermayenin 5.000.000 YTL’sinin 7 Nisan 2009 tarihinde, kalan
5.000.000 YTL’sinin de 30 Haziran 2009 tarihinde ortaklardan
ödenmesinin istenmesine, apel çağrısı yapılmasına, karar verilmiĢtir.
Rapor tarihi itibarıyla 5.000.000 YTL tutarındaki sermaye taahhüdü
ödenmiĢtir.

16.

Diğer KarĢılıklar ve Ġsteğe Bağlı Katılımın Sermaye BileĢeni

16.1

Diğer standartlar veya yorumlar tarafından istenen,
doğrudan özkaynaklarda tahakkuk ettirilen dönemin her bir
gelir ve gider kalemi ve bu kalemlerin toplamı
31 Aralık
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Hisse senedi değer düĢüĢü
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3
16.2

FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

31.12.2008

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

Tarihli

Özkaynakların bir unsuru olarak ayrıca sınıflandırılan kur farkları
bulunmamaktadır.

Dip Notları

Bilanço

16.3 Tahmini iĢleme iliĢkin finansal riskten korunma iĢlemleri ve
net yatırım riskinden korunma amaçlı iĢlemler
Bulunmamaktadır.

16.4 Finansal riskten korunma iĢlemleri
Bulunmamaktadır.
16.5. Satılmaya hazır finansal varlıklarda dönem içerisinde
doğrudan özkaynaklarda muhasebeleĢtirilmiĢ kazanç veya
kayıplar ile özkaynaklardan çıkarılıp döneme iliĢkin kar veya
zararda muhasebeleĢtirilen tutarlar :
Değer artıĢ /
(azalıĢı)
Dönem baĢı, 1 Ocak 2008

16.6

-

Dönem içinde özkaynağa
intikal ettirilen değer artıĢ /
(azalıĢı)

(7.794)

Dönem sonu, 31 Aralık
2008

(7.794)

ĠĢtiraklere iliĢkin dönem içerisinde doğrudan özkaynaklarda
muhasebeleĢtirilmiĢ kazanç veya kayıplar
Bulunmamaktadır.

16.7

Maddi duran varlıklar yeniden değerleme değer artıĢları
ġirket, 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklarını
maliyet bedeli ile muhasebeleĢtirmiĢtir.

16.8

Doğrudan özkaynaklara borç veya alacak olarak kaydedilmiĢ
olan kalemlerle ilgili olan dönem vergisi ve ertelenmiĢ vergi
Bulunmamaktadır.

17.

Sigorta Yükümlülükleri ve Reasürans Varlıkları
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Bilanço
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ġirket’in hayat ve hayat dıĢı dallar için tesis etmesi gereken
teminat tutarları ile varlıklar itibarıyla hayat ve hayat dıĢı
dallara göre tesis edilmiĢ teminat tutarları
ġirket’in varlıklar itibarıyla hayat dıĢı dallara göre tesis edilmiĢ
teminat tutarları aĢağıdaki gibidir:

Dip Notları

ġirket’in 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla tesis edilmesi gerekli teminat
tutarı 18.319.467 YTL olup, mevcut blokaj aĢağıda sunulmuĢtur.
31 Aralık 2008
Hayat dıĢı
Vadeli mevduat
Gayrimenkul
Toplam
17.2

Mevcut Blokaj
20.628.000
1.920.000
22.548.000

ġirket’in hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayrılan
hayat ve mevcut hayat sigortalıların adet ve matematik
karĢılıkları
Bulunmamaktadır.

17.3

Hayat dıĢı sigortalara dallar itibarıyla verilen sigorta teminatı
tutarı
31 Aralık
2008
BranĢ
Yangın
Nakliyat
Su araçları
Kara araçları sorumluluk
Kara araçları
Kaza
Genel sorumluluk
Genel zarar
Hastalık-sağlık
Toplam

17.4

17.886.104.261
543.341.452
46.691.965
458.126.759.080
2.092.098.364
16.024.496.774
2.665.112.621
8.994.806.928
105.663.090
506.485.074.535

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

17.5

Portföydeki katılım belgeleri ve dolaĢımdaki katılım belgeleri
adet ve tutar
Bulunmamaktadır.
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Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel
emeklilik ve Ģirket emeklilik katılımcılarının adet ve portföy
tutarları
Bulunmamaktadır.

17.7

Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında
kullanılan değerleme yöntemleri

31.12.2008
Tarihli
Bilanço
Dip Notları

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 baĢka Ģirketten gelen bireysel emeklilik
katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının
bireysel ve kurumsal olarak dağılımları
Bulunmamaktadır.

17.10 Dönem içinde Ģirketin 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 Ģirketin portföyünden ayrılan baĢka Ģirkete
geçen veya baĢka Ģirkete 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 Ģirket olarak dağılımları
Bulunmamaktadır.
17.13 Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile
brüt ve net prim tutarları matematik karĢılıklarının
tutarlarının ferdi ve Ģirket olarak dağılımları
Bulunmamaktadır.
17.14 Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı dağıtım oranı
Bulunmamaktadır.
17.15 Sigorta sözleĢmelerinden kaynaklanan tutarları tanımlayan
ve gösteren bilgilerin finansal tablolarda açıklanması
Bulunmamaktadır.
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17.16 Sigorta sözleĢmelerinden kaynaklanan muhasebeleĢtirilen
varlık, borç, gelir ve giderleri ile nakit akımlarını ayrıca,
sigortacının bir sedan iĢletmesi olması durumunda;
31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla reasürans alacak ve borçlarının detayı
aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir:
31 Aralık
2008
Reasürans alacakları
Reasürans faaliyetlerinden alacaklar

12.918.071

Toplam

12.918.071

Reasürans borçları
Reasürans faaliyetlerinden borçlar

(12.859.064)

KazanılmamıĢ primler karĢılığı reasürör payı

30.797.258

Muallak hasar ve tazminat karĢılığı reasürör payı

37.694.567

Toplam

55.632.761

Satın alınan muhtelif reasürans anlaĢmaları nedeniyle kar veya
zararda muhasebeleĢtirilmiĢ tutarların detayı aĢağıdaki tabloda
gösterilmiĢtir.

Reasürans anlaĢmaları gelir ve giderleri
Reasüröre devredilen primler (-)
Alınan reasürans komisyonlar
KazanılmamıĢ primler karĢılığında reasürör payı
Devreden kazanılmamıĢ primler karĢılığında reasürör payı (-)
Ödenen hasarlarda reasürör payı
Muallak hasar karĢılığında reasürör payı

1 Ocak –
31 Aralık
2008
(75.351.308)
6.090.285
30.797.258
(33.857.311)
44.012.335
37.694.567

Devreden muallak hasar karĢılığında reasürör payı (-)

(29.218.813)

Toplam

(19.832.987)

17.17 GerçekleĢen hasarların geçmiĢ tahminlerle karĢılaĢtırılması
4.1.2.3 numaralı dipnotta açıklanmıĢtır.
17.18 Finansal tablolar üzerinde önemli etkiye sahip olan her
değiĢikliğin etkisini ayrı olarak göstererek sigorta varlık ve
borçlarının
ölçümünde
kullanılan
varsayımlardaki
değiĢikliklerin etkileri
4.1.2.4 numaralı dipnotta açıklanmıĢtır.

103| 1936’ dan bugüne…

3

FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

31.12.2008

17.19 Sigorta borçları, reasürans varlıkları ve olması durumunda
ilgili ertelenmiĢ edinme maliyetlerindeki değiĢikliklerin
mutabakatı
Sigorta
Reasürans
borçları
varlıkları
Dönem baĢı, 1 Ocak 2008

9.089.114

7.751.938

Dönem içinde değiĢiklik

3.769.950

5.166.133

12.859.064

12.918.071

Dönem sonu, 31 Aralık 2008
18.

Tarihli
Bilanço
Dip Notları

Yatırım AnlaĢması Yükümlülükleri
ġirket’in yatırım anlaĢması bulunmamaktadır.

19.

Ticari ve Diğer Borçlar, ErtelenmiĢ Gelirler

19.1

KuruluĢun Faaliyetlerine
Sınıflamaları

Uygun,

Sunulan

Kalemlerin

Alt

31 Aralık 2008
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar
Alınan depozito ve teminatlar
ĠliĢkili taraflara borçlar
Diğer çeĢitli borçlar
Diğer çeĢitli borçlar reeskontu (-)
Gelecek aylara ait diğer gelirler ve gider tahakkukları
Toplam

19.2

13.567.784
32.400
3.597
1.136.115
(6.233)
4.432.718
19.166.381

ĠliĢkili Taraf Açıklamaları
ġirket’in iliĢkili taraflarla olan iĢlemlerinin ve dönem sonu itibarıyla
olan bakiyelerinin detaylı açıklaması “ĠliĢkili taraf açıklamaları”
dipnotunda verilmiĢtir.

20.

Borçlar
ġirket’in bilanço tarihi itibarıyla 145.650 YTL tutarında 2 Ocak 2009
vadeli ve faizsiz spot kredi borcu bulunmaktadır.

21.

ErtelenmiĢ Gelir Vergisi
ErtelenmiĢ Vergi
ġirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TFRS’ye göre
hazırlanmıĢ finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan
geçici zamanlama farkları için ertelenmiĢ vergi varlığı ve
yükümlülüğü muhasebeleĢtirmektedir. 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 aĢağıda
belirtilmektedir.
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ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında
kullanılan vergi oranı %20’dir.
31 Aralık
ErtelenmiĢ vergi varlıkları/(yükümlülükleri)
BirikmiĢ mali zarar
Sigorta teknik karĢılıkları farkları

2008
16.167.102
1.784.504

Kıdem tazminatı karĢılıkları

80.610

Alacak-borç reeskont farkları

79.158

KullanılmamıĢ izin karĢılığı

36.899

Maddi varlıkların amortisman /
maddi olmayan varlıkların itfa farkları
Diğer

35.039
3.226
18.186.538

ErtelenmiĢ vergi varlığı karĢılığı (-)
ErtelenmiĢ vergi varlığı/(yükümlülüğü)

(18.186.538)
-

Bilanço tarihinde ġirket’in, 80.835.510 YTL değerinde gelecekte elde
edeceği karlara karĢı netleĢtirebileceği kullanılmayan vergi zararı
vardır ve bu zararlara ait 16.167.102 YTL tutarında bir ertelenmiĢ
vergi varlığı hesaplanmaktadır. Geleceğe ait karlılığın tahmin
edilememesinden ötürü 18.186.538 YTL tutarındaki ertelenmiĢ vergi
varlığı kayıtlara alınmamıĢtır. Kayda alınmamıĢ birikmiĢ mali
zararlarının vadesi aĢağıdaki Ģekilde sona erecektir.
31 Aralık
2008
2009 yılında sona erecek
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1.201.242

2010 yılında sona erecek

176.074

2011 yılında sona erecek

59.016.656

2012 yılında sona erecek

3.405.238

2013 yılında sona erecek

17.036.300
80.835.510
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Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri

Tarihli

Kıdem tazminatı karĢılığı:

Bilanço

Yürürlükteki ĠĢ Kanunu hükümleri uyarınca, çalıĢanlardan kıdem
tazminatına hak kazanacak Ģekilde iĢ sözleĢmesi sona erenlere, hak
kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü
vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih,
4447 sayılı yasalar ile değiĢik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem
tazminatını alarak iĢten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem
tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi
hizmet Ģartlarıyla ilgili bazı geçiĢ karĢılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs
2002 tarihinde değiĢtirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıĢtır. 31 Aralık
2008 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 2.173,19 YTL
tavanına tabidir.

Dip Notları

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi
değildir. Kıdem tazminatı karĢılığı, çalıĢanların emekli olmasından
kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü
değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19
(“ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar”), Ģirketin yükümlülüklerinin,
tanımlanmıĢ fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme
yöntemleri kullanılarak hesaplanmasını öngörür. Bu doğrultuda,
toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal
varsayımlar aĢağıda belirtilmiĢtir:
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, 31 Aralık 2008 tarihi
itibarıyla, ekli finansal tablolarda karĢılıklar, geleceğe iliĢkin,
çalıĢanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğün
bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. Ġlgili bilanço tarihlerindeki
karĢılıklar, yıllık %5,4 enflasyon ve %12 iskonto oranı varsayımlarına
göre yaklaĢık %6,26 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak
suretiyle hesaplanmıĢtır. Ġsteğe bağlı iĢten ayrılmalar neticesinde
ödenmeyip, ġirket’e kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini
oranı da dikkate alınmıĢtır. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize
edilmekte olup, ġirket’in kıdem tazminatı karĢılığının hesaplanmasında
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olan 2.260,04 YTL tavan tutarı
dikkate alınmıĢtır.
1 Ocak31 Aralık
Kıdem tazminatı karĢılığı

2008

1 Ocak itibarıyla karĢılık

431.967

Hizmet maliyeti

187.666

Faiz maliyeti
Ödenen kıdem tazminatları
31 Aralık itibarıyla karĢılık

24.751
(241.336)
403.048
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Tarihli

23.

Diğer Yükümlülükler ve Masraf KarĢılıkları

Bilanço

23.1

Personel
Diğerleri

Sosyal

Güvencesiyle

Ġlgili

olan

KarĢılıklar

ve

Dip Notları
31 Aralık
2008
KullanılmamıĢ izin karĢılıkları

184.497

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri

164.081

Toplam

348.578
1 Ocak –
31 Aralık
2008

1 Ocak itibarıyla karĢılık

179.334

Dönem gideri

5.163

31 Aralık itibarıyla karĢılık
23.2

184.497

Pasifte Yer Almayan Taahhütlerin Toplam Tutarı
31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla verilen taahhüt tutarı 9.361.475 TL’dir.

23.3

KarĢılıklar,
Varlıklar

KoĢullu

Borçlar

ve

KoĢullu

Bilanço tarihi itibarıyla, ġirket aleyhine hasar ödemeleri için toplam
40.108.347 YTL ve diğer ödemeler için toplam 360.243 YTL tutarında
dava açılmıĢtır. ġirket tarafından üçüncü kiĢiler aleyhine açılmıĢ
davaların toplam tutarı 28.474.100 YTL’dir. ġirket aleyhine açılmıĢ
davalar için 23.136.117 YTL tutarında muallak hasar karĢılığı ve
151.552 YTL tutarında dava karĢılığı ayrılmıĢtır.
Bilanço tarihi itibarıyla koĢullu varlık bulunmamaktadır.
23.4

ġerefiye Varlığı
Bulunmamaktadır.
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24.

Net Sigorta Prim Geliri

Tarihli
1 Ocak31 Aralık
2008

Kaza

3.143.247

Hastalık-Sağlık

1.405.846

Kara araçları

45.667.115

Hava araçları

(9)

Su araçları

362.659

Yangın ve doğal afetler

3.525.017

Genel zararlar

6.247.033

Kara araçları sorumluluk

47.157.062

Hava araçları sorumluluk

1

Genel sorumluluk

655.475

Hukuksal

640.815

Toplam

25.

Dip Notları

13.725

Nakliyat

Tutarlar, brüt primlerden
üzerinden gösterilmektedir.

Bilanço

108.817.986
reasürör

payları

düĢülmüĢ

net

tutar

Aidat (Ücret) Gelirleri
1 Ocak31 Aralık
Hizmet gelirleri/(giderleri)

26.

2008

Reasürörlerden alınan komisyonlar

6.090.285

Acentelere ödenen komisyonlar (-)

(25.058.858)

Toplam

(18.968.573)

Yatırım Gelirleri / Giderleri
1 Ocak 31 Aralık
2008
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Temettü gelirleri (*)
SatıĢ karı/(zararı)

34.046
1.636

Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Kira gelirleri
Kambiyo karı

6.732
3.497.050

Kambiyo zararı

(1.344.171)

Vadeli mevduat faiz geliri

13.225.107

Toplam

15.420.400
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Tarihli
(*) Temettü gelirleri, satılmaya hazır finansal varlıklardan elde
edilmiĢ olup, gelir tablosunda “iĢtiraklerden gelirler” hesabı altında
muhasebeleĢtirilmiĢtir.

Bilanço
Dip Notları

(**) Yatırım gelirleri / giderleri toplamından, 980.682 YTL tutarındaki
amortisman ve itfa payları giderleri tenzil edilmiĢtir.
27.

Finansal Varlıkların Net Tahakkuk Gelirleri
Satılmaya hazır finansal varlıkların kar-zarar altında muhasebeleĢen
net tahakkuk gelirleri bulunmamaktadır.

28.

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Aktifler
Bulunmamaktadır.

29.

Sigorta Hak ve Talepleri
31 Aralık 2008 itibarıyla teknik karĢılıkları içerisinde yer alan muallak
hasar karĢılığı içerisiden muhasebeleĢtirilmiĢ rücu rakamları aĢağıda
sunulmuĢtur:
31 Aralık
2008
2.796.262

Alınan rücu
(Ģahıs)
Alınan rücu
(Ģirket)
Verilen rücu
(Ģahıs)
Verilen rücu
(Ģirket)

2.709.493
(12.069.224)
(2.963.456)

(9.526.925)

Toplam

1 Ocak – 31 Aralık 2008 dönemine ait ödenen hasarlar hesabı içindeki
net rücu gelir/(gider) tutarı (4.820.349) YTL’dir.
1 Ocak – 31 Aralık 2008 dönemine ait muallak hasar karĢılığı dönem
gideri hesabı içindeki net rücu gelir/(gider) tutarı (5.481.279) YTL’dir.
30.

Yatırım AnlaĢması Hakları
Cari ve gelecek
bulunmamaktadır.
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dönemlerde

yararlanılacak

yatırım

indirimi

31.

Zaruri Diğer Giderler

31.1

Giderlerin iĢletme içindeki niteliklerine veya iĢlevlerine dayanan
gruplama 32 numaralı dipnotta sunulmuĢtur.

31.2

Ġçerdiği isteğe bağlı katılım özelliğinin gerçeğe uygun değeri güvenilir
olarak ölçülemeyen sözleĢmeler bulunmamaktadır.
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32

Gider ÇeĢitleri

Tarihli

32.1

Niteliklerine Göre Giderler

Bilanço
1 Ocak31 Aralık

Dip Notları

2008
Personel ücret ve giderleri

(8.713.646)

Üretim komisyonları gideri

(14.162.541)

Kira giderleri

(887.510)

UlaĢım giderleri

(576.859)

Dava icra giderleri

(648.740)

Tasdik ve tescil giderleri

(366.564)

MüĢavirlik giderleri

(436.982)

Finansman giderleri

(1.712.632)

Yönetim-Denetim kurulu giderleri

(488.223)

Vergi ve diğer yükümlülük giderleri

(974.735)

HaberleĢme ve iletiĢim giderleri

(616.380)

Bilgi iĢlem giderleri

(1.244.756)

Reklam giderleri

(1.164.602)

Pazarlama giderleri

(313.698)

Amortisman ve itfa payları giderleri

(980.682)

Reasürans komisyonları (+)

1.685.255

DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri

(473.841)

Diğer
Toplam(*)

(6.631.409)
(38.708.445)

(*) Gelir tablosu, faaliyet giderleri içerisine 980.682 YTL amortisman
giderleri ilave edilmiĢtir.
32.2

Kiralama ĠĢlemleri
Finansal kiralama iĢlemi yoktur.

33.

ÇalıĢanlara Sağlanan Fayda Giderleri
1 Ocak –
31 Aralık
2008
Kıdem tazminat karĢılığı gideri
Personel ücret ve giderleri
Yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatler
tutarı

212.417
(8.713.646)
844.672

Cari dönemde hisse bazlı ödeme bulunmamaktadır.
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Tarihli

34.

Finansal Maliyetler

Bilanço

34.1

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

34.2

Dönemin finansman giderlerinde ortaklar,
iĢtiraklerle ilgili kısım bulunmamaktadır.

34.3

Ortaklar, bağlı ortaklık ve iĢtiraklerle yapılan iĢlemlerden elde edilen
teknik gelirler ve teknik giderler bulunmamaktadır.

34.4

T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bakım ve Yardım Sandığı’na
ödenen kira gideri 67.216 YTL’dir.

34.5

ġirket finansal riskten korunma muhasebesi uygulamamaktadır.

34.6

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

35.

Gelir Vergileri

Dip Notları
bağlı

ortaklık

ve

31 Aralık
Cari vergi yükümlülüğü:

2008

Cari kurumlar vergisi karĢılığı

-

Eksi: PeĢin ödenen vergi ve fonlar

-

Toplam

-

Bilanço tarihinde ġirket’in, 80.835.510 YTL değerinde gelecekte elde
edeceği karlara karĢı netleĢtirebileceği kullanılmayan vergi zararı
vardır ve bu zararlara ait 16.167.102 YTL tutarında bir ertelenmiĢ
vergi varlığı hesaplanmaktadır. Geleceğe ait karlılığın tahmin
edilememesinden ötürü 18.186.538 YTL tutarındaki ertelenmiĢ vergi
varlığı kayıtlara alınmamıĢtır.
Gelir tablosunda veya doğrudan özkaynakta muhasebeleĢtirilen vergi
bulunmamaktadır.
Kurumlar Vergisi
ġirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar
vergisi oranı, ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi
matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleĢik
Ģirketlerden alınan temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve
kullanılan yatırım indirimleri düĢüldükten sonra kalan matrah
üzerinden hesaplanmaktadır.

111| 1936’ dan bugüne…

3

FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
31.12.2008
2008 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir.

Tarihli

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta
ve tahakkuk ettirilmektedir. 2008 yılı kurum kazançlarının geçici vergi
dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aĢamasında kurum kazançları
üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanmıĢtır.

Bilanço
Dip Notları

Zararlar, gelecek yıllarda oluĢacak vergilendirilebilir kardan düĢülmek
üzere, azami 5 yıl taĢınabilir. OluĢan zararlar geriye dönük olarak,
önceki yıllarda oluĢan karlardan düĢülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir
mutabakatlaĢma prosedürü bulunmamaktadır. ġirketler 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 teĢkil eden muhasebe
kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiĢtirilebilmektedir.
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 Ģirketlerin Türkiye’deki Ģubelerine
dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir
vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24
Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm Ģirketlerde %10 olarak ilan
edilmiĢtir. Bu oran, 23 Temmuz 2006 tarihi itibarıyla %15 olarak
değiĢtirilmiĢtir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir
vergisi stopajına tabi değildir.
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Vergi Hesaplamaları
ġirket; 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 ulaĢması
durumunda uygulanması hükümleri çerçevesinde düzenlenmiĢtir.
Vergi mevzuatındaki enflasyon muhasebesi ilkeleri TMS 29 “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardındaki
hükümlere göre düzenlemiĢtir. 31 Aralık 2004 yılı itibarıyla enflasyon
belirli kriterleri aĢtığı için 5024 sayılı kanuna göre ġirket enflasyon
düzeltmesi yapmıĢ olup bu bakiyeler 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla
yasal kayıtlar için açılıĢ bakiyesi olarak alınmıĢtır. Daha sonraki
yıllarda Kanun’un belirlediği kriterler gerçekleĢmediği için ġirket’in
ileriki tarihli yasal finansal tablolarına enflasyon muhasebesi
uygulanmamıĢtır.
36.

Net Kur DeğiĢim Gelirleri
1 Ocak 31 Aralık
Kar/zarar kalemlerinde muhasebeleĢen

2008

Kambiyo karları

3.497.050

Kambiyo zarları

(1.344.171)

Toplam

2.152.879
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Tarihli
Bilanço

37.

Hisse BaĢına Kazanç
TMS 33 “Hisse BaĢına Kazanç” standardına göre, hisse senetleri
borsada iĢlem görmeyen iĢletmeler hisse baĢına kazanç açıklamak
zorunda değildirler. ġirket’in hisseleri borsada iĢlem görmediğinden
dolayı,
ekli
finansal
tablolarda
hisse
baĢına
kazanç/zarar
hesaplanmamıĢtır.

Dip Notları

38.

Hisse BaĢı Kar Payı
Hissedarlara kar payı ödemesi yapılmamıĢtır.

39.

Faaliyetlerden Yaratılan Nakit
Nakit akım tablosu finansal tablolarla birlikte sunulmuĢtur.

40.

Hisse Senedine DönüĢtürülebilir Tahvil
Bulunmamaktadır.

41.

Paraya Çevrilebilir Ġmtiyazlı Hisse Senetleri
Bulunmamaktadır.

42.

Riskler
ġirket Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesine uygun olarak Ģüpheli
alacaklar için alacağın değerini ve niteliğini göz önünde bulundurarak
idari ve kanuni takipteki alacak karĢılığı ayırmaktadır. 31 Aralık 2008
tarihi itibarıyla idari ve kanuni takipteki alacaklar için 19.578.151 YTL
karĢılık ayrılmıĢtır. Söz konusu karĢılığın 10.723.295 YTL tutarındaki
kısmı dava ve icra yoluyla yapılan rücu iĢlemlerinden oluĢmaktadır.
Finansal tablolarda ayrılan karĢılıklar hakkında 2.1.1.j ve 2.20
numaralı dipnotlarda bilgilendirme yapılmıĢtır.

43.

Taahhütler
Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı:
31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla ġirket tarafından verilmiĢ garanti ve
kefaletlerin toplamı 9.361.475 YTL’dir.

44.

ĠĢletme BirleĢmeleri
Dönem içerisinde iĢletme birleĢmesi olmamıĢtır.
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Tarihli

45.

ĠliĢkili Taraf Açıklamaları
ġirket ile ortakları ve iĢtirakleri arasındaki borç
ve alacakların detayı aĢağıda açıklanmıĢtır.
ĠliĢkili taraflara borçlar
T.C. Emniyet Genel
Müdürlüğü Polis Bakım
ve Yardım Sandığı

ĠliĢkili taraflarla
iĢlemler (kira gideri)
T.C. Emniyet Genel
Müdürlüğü Polis Bakım
ve Yardım Sandığı

Bilanço
Dip Notları
31 Aralık
2008
328
1 Ocak31 Aralık
2008

67.216

Ortaklar, iĢtirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan
Ģüpheli alacak tutarı bulunmamaktadır.
Ortaklar ve iĢtirakler lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans,
ciro gibi yükümlülükler bulunmamaktadır.
Yıl içinde üst yönetime ödenen faydalar aĢağıdaki gibidir:
Yönetim kurulu baĢkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür
yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve
benzeri menfaatlerin 2008 yılı içinde toplam tutarı 844.672 YTL’dir.
46.

Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar
ġirket Yönetim Kurulu’nun 28 Mart 2009 tarih ve 4 numaralı
kararına istinaden nakden taahhüt edilen sermayenin 5.000.000
YTL’sinin 7 Nisan 2009 tarihinde, kalan 5.000.000 YTL’sinin de 30
Haziran 2009 tarihinde ortaklardan ödenmesinin istenmesine, apel
çağrısı yapılmasına, karar verilmiĢtir. Rapor tarihi itibarıyla
5.000.000 YTL tutarındaki sermaye taahhüdü ödenmiĢtir.

47.

Diğer

47.1

Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taĢıyan hesap
kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20’sini
veya bilanço aktif toplamının %5’ini aĢan kalemlerin ad ve
tutarları
Diğer teknik
karĢılıklardaki
değiĢim
Dengeleme
karĢılığındaki değiĢim

1 Ocak31 Aralık
2008
209.054
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Tarihli
Bilanço

Diğer gelir ve karlar
Sabit kıymet satıĢ karları
Diğer gelir ve karlar

Dip Notları

Diğer gider ve zararlar
Sabit kıymet satıĢ zararları
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Diğer gider ve zararlar

47.2

6.550
697.148
211.567
915.265

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

31 Aralık
2008

Spot kredi

145.650

Diğer alacaklar

31 Aralık
2008

Personel vergi iadeleri

10.729

Zorunlu deprem sigortalarından borçlu acenteler

1.279.172

Verilen depozito ve teminatlar

27.650
1.317.551

Toplam

Diğer borçlar
Doğal Afet Sigortaları Kurumu cari hesabı
Alınan depozito ve teminatlar
Ödenecek vekalet ücretleri
Ödenecek faturalar
Ödenecek kredi kartı borçları
Ödenecek posta çeki havale
Tarım Sigortaları Havuz ĠĢletmesi A.ġ. cari hesabı
Emanet paralar
Diğer
Toplam
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78.180
134.150

31 Aralık
2008
261.773
32.400
136
320.022
6.925
16.974
227.757
160
296.135
1.162.282
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31 Aralık
2008
YTL

Diğer çeĢitli kısa vadeli yükümlülükler

Tarihli
Bilanço
Dip Notları

KullanılmamıĢ izin karĢılığı
Toplam

184.497
184.497

Diğer teknik karĢılıklar - net

31 Aralık
2008

Dengeleme karĢılığı
47.3

Nazım hesaplarda
tutarlar

209.054
takip

edilen

rücu

alacaklarına

iliĢkin

Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacakları bulunmamaktadır.
47.4

Önceki döneme iliĢkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait
gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren
açıklayıcı not
ġirket’in bir spor kulübü ile 2007-2008 futbol sezonu için 2 Temmuz
2007 – 30 Haziran 2008 dönemini kapsayan sponsorluk anlaĢması
bulunmaktadır. 2007-2008 sezonuna iliĢkin sponsorluk faturası
ġirket’e 2008 yılında ulaĢtığı için ġirket sponsorluk giderinin tamamını
329.869 YTL bedelle 2008 yılında kayıtlara almıĢtır.
2007 yılına iliĢkin 3.897.862 YTL tutarında komisyon gideri, 2008 yılı
ekli finansal tablolarda faaliyet giderleri hesap kaleminde
muhasebeleĢtirilmiĢtir.
Ödenen hasarlara iliĢkin 2007 yılında ödenmiĢ olan 65.000 YTL
tutarındaki bir dosya 2008 yılında kayıtlara alınmıĢtır.
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ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġĠRKETĠ ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
GENEL MÜDÜRLÜK
Genel Müdürlük: Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Cad. Bolkan Center A Blok No:211
Kat.3-4-6 34381 ġiĢli / Ġstanbul
Tel : (0212) 2240101
Faks : (0212) 3104646
info@ankarasigorta.com.tr
www.ankarasigorta.com.tr

BÖLGE / ġUBE MÜDÜRLÜKLERĠ ve ĠRTĠBAT BÜROLARI
Karaköy Bölge Müdürlüğü
Bankalar Cad. No:80 Karaköy/ĠSTANBUL
Tel : (0212) 2521010 Faks : (0212) 3104649
Bakırköy Bölge Müdürlüğü
Ġstanbul Cad. No:6 K:3 Bakırköy/ĠSTANBUL
Tel : (0212) 542 12 54 Faks : (0212) 3104656
Kadıköy Bölge Müdürlüğü
ġebnem Sok. No:10 K:4 Tavukçuoğlu ĠĢ Merkezi Üstbostancı/KADIKÖY
Tel : (0216) 4637474 Faks : (0212) 3104654
Adana Bölge Müdürlüğü
Çınarlı Mahallesi Atatürk Cad. No:23 Özülkü ĠĢ Merkezi Kat:14 D:1403-1404
Seyhan/ADANA
Tel : (0322) 4583280 Faks : (0212) 3104652
Ankara Bölge Müdürlüğü
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:5 K:7 Kızılay/ANKARA
Tel : (0312) 4181524 Faks : (0212) 3104651
Antalya Bölge Müdürlüğü
Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Sami Kaya ĠĢ Mrk.No:47 K:4 D:24-25 ANTALYA
Tel : (0242) 3130090 Faks : (0212) 3104655
Bursa Bölge Müdürlüğü
Fevzi Çakmak Cad. Dıbırdık Holding ĠĢhanı K:5 BURSA
Tel : (0224) 2212244 Faks : (0212) 3104653
Ġzmir Bölge Müdürlüğü
Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı ĠĢ Hanı No:77 K:1 Pasaport/ĠZMĠR
Tel : (0232) 4252979 Faks : (0212) 3104650
Samsun Bölge Müdürlüğü
Karadeniz Mahallesi Ġstiklal Cad. Hacıosman Apt. No:139 K:1 SAMSUN
Tel : (0362) 2335765 Faks : (0212) 3104657
Denizli Ġrtibat Bürosu
Saraylar Mahallesi 498 Sk. No:1/301 K:3 DENĠZLĠ
Tel : (0258) 2415366 Faks : (0258) 2637653
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