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FAALİYET RAPORU

30 yıldan uzun süredir bize “Ne iş yaparsınız?” diye
sorulduğunda, hep aynı yanıtı verdik:
“Bizim işimiz sigortacılık...”
İnsanı sevdik, sevmenin güvenmek ve güven vermek olduğunu iyi bildik.
İz bıraktığımız kurumlarda yerimizde duramadığımızın, beklentilerin üzerinde
hizmet sunmayı hedeflediğimizin ve yenilikleri çok sevdiğimizin farkındaydık.
Geçmiş tecrübelerimizi taşıyarak kurduğumuz ve güçlü olacağına
inandığımız şirketimizin adını belirlerken de, en çok önemsediğimiz değerleri
düşündük... Sigortacılığın etik ilkelerinin bizim için ne kadar değerli
olduğunu fark ettik. Tüm ilişkilerimizi dürüstlük temelinde kurguladığımızı
hatırladık. Önyargısız ve tarafsız olduğumuzu anımsadık. Acentelerimize ve
müşterilerimize açık, anlaşılır ve doğru bilgi verdiğimiz; hizmetlerimizi
zamanında ve eksiksiz yerine getirmeye çalıştığımız için mutlu olduk.
İnsan haklarına saygının sürdürülebilir bir toplum olmanın ön koşulu olduğu
bilinciyle, her zamanki gibi bundan sonra da haklarınızı gözetmek için
çabalamaya söz verdik. Bilgi paylaşımında basitliği ve kolay
anlaşılabilirliği gözetmeyi ve şeffaf olmayı hedefledik. Sosyal sorumluluk
bilinciyle, doğaya, çevreye ve insanlara dokunmayı amaçladık.
İşte biz böyle doğduk, “Ethica Sigorta” olduk...

Evet, biz sigortacılığı iyi biliriz,

“Sigortacılık bizim işimiz”...

“Sigortacılık bizim işimiz”

2016 Ocak ayı sonunda kurulan Ethica Sigorta,
bu tarihten 3.5 ay kadar kısa bir süre sonunda
sigortacılık ruhsatını aldı. Şirket, yoğun çalışmalar
neticesinde kısa bir zaman diliminde altyapısını
tamamladı ve 27 Temmuz 2016 tarihinde ilk poliçesini
kesti. Güçlü yönetim kadrosu, başarılı acente dağıtım
kanalı ve dijital çağın gerektirdiği modern yazılım
sistemleriyle sigortacılık sektöründe müşterilerine
hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor. Ethica Sigorta,
sigortacılık sektöründe 30 yıldan fazla deneyime sahip
olan yönetim kadrosu ile “Sigortacılık bizim işimiz”
diyerek sektöre taze kan getirmeyi ve müşterilerine
beklentilerin üzerinde hizmet sunmayı hedefliyor.

Misyon
Ethica Sigorta, evrensel ve etik
değerlerin içselleştirildiği bir çalışma
kültürü yaratır; verdiği sözleri her
daim yerine getirmesinin hissettirdiği
gurur ile çalışır; iş ortaklarına,
çalışanlarına, tüketiciye, sermayedara
katma değer yaratır ve toplumsal
faydaya hassasiyet gösterir.

Vizyon
Ethica Sigorta, beraber yola çıktığı
seçkin acentelerini ülkemizin ihtiyaç
duyduğu kurumsal finansal danışman
olmaları yönünde geliştirir. Acenteler ile
birlikte yarattığı güven, gereksinimlere
yönelik sunduğu kişiye özel ürünler ve
sağladığı yüksek hizmet kalitesi ile kısa
zamanda çok hızlı ilerleyerek, tüketicinin
tercihlerinde ön sıralarda yer almayı ve
beklentilerin üzerinde memnuniyet
yaratmayı ilke edinmiştir.
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“Sigortacılık bizim işimiz”

01. Giriş

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
2016 yılında ülkemizde yaşadığımız hain darbe
teşebbüsü, dünyada yaşanan siyasi ve jeopolitik
olayların ülke ekonomimizi olumsuz etkilemesine
rağmen milli gelir artışımız % 2,9 seviyelerinde
gerçekleşmiştir. Sigorta sektörünün hayatdışı
branşlardaki prim üretimi bu olumsuz koşullarda dahi
% 30 artış göstermiş ve 35 milyar TL’yi aşmıştır.
Enflasyonun çok üstünde gerçekleşen bu büyüme
oranının kaynağı Zorunlu Trafik Sigortaları’ndaki
fiyat artışı olmuştur. 2015 yılında zarar eden
sektör, fiyat artışlarının olumlu etkisi ile 2016 yılı
sonuçlarına göre tekrar kâr yazabilmiştir.

Murat Akdoğan, Marmara Üniversitesi’nde makine eğitimi aldıktan
sonra İşletme Yönetimi ve Organizasyonu alanında Yüksek Lisans ve
Doktora yapmıştır. Baymak Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de
mühendis olarak işe başlamış olup 1,5 yıl sonra fabrika müdürü
olarak görevine devam etmiştir. 1992 yılında Baymak’ın yeniden
yaratılması sürecinde bulunan Murat Akdoğan, 2013 yılına kadar
sanayicilik alanında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevlerinde bulunmuştur. 2013 yılında sağlık, gayrimenkul ve diğer
alanlarda başlatmak istediği çalışmalarına hız verebilmek için
hisselerini devrederek sanayicilik alanındaki faaliyetini
sonlandırmıştır.
Ethica İncirli Hastanesi, Estethica Bakırköy Tıp Merkezi, Estethica
Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi ve Estethica Levent Hastanesi’ni
faaliyete geçirmiş olan Murat Akdoğan, sağlık alanındaki
yatırımlarına ek olarak turizm ve gayrimenkul projelerine hız
vermiştir. Mila’s Daphne Konut ve Otel projesiyle dünyanın önde
gelen hotel zincirlerinden LUX Resorts & Hotels ile ortak işletme
anlaşması yapılmıştır. 2017 yılında Bulgaristan’ın Sofya şehrinde
sağlık alanında yatırımlarına başlamış olup; inşaat faaliyetleri
devam eden projede estetik cerrahi alanında hizmet verilmesi
planlanmaktadır.

Ethica Sigorta; 18 Ocak 2016’da kurulmuş, 12 Mayıs
2016 tarihinde Hazine Müsteşarlığı’ndan ruhsat
almış ve 27 Temmuz 2016 tarihinde prim üretimine
başlamıştır. Son derece kısa sürede kuruluş
işlemlerini sonuçlandıran şirket ayrıca, Türkiye’yi
kapsayan yapılanmasını tamamlayarak hayatdışı
branşlarda 210 milyon TL prim üretmiş ve 5,5 aylık
üretimi ile % 0,6 pazar payı elde etmiştir. Yeni
kurulan bir şirket olmasına rağmen Ethica
Sigorta’nın sektörün mevcut sert koşullarında prim
üretiminde üstün bir performans sergilemesi, bütçe
ve iş planının üstünde sonuç alması hepimiz için
sevindirici olmuştur. Bu yüksek performansın en
önemli itici güçleri; acentelerimizin, çalışanlarımızın
ve diğer iş ortaklarımızın şirkete olan bağlılıkları ve
güvenleridir. Kendilerine şirketimize olan katkılarından
dolayı teşekkür ediyoruz.
Ülkemiz sigorta pazarında yerli sermaye ile kurulmuş
bir şirket olarak; 2017 ve takip eden yıllarda önemli
görevler üstleneceğimize ve sektörün gelişmesine
önemli katkılar sağlayacağımıza gönülden inanıyoruz.
Dr. Murat AKDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Murat Akdoğan, halen Ethica Sigorta ile birlikte bu kurumların da
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.
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Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve CEO Mesajı
Değerli Paydaşlarımız;
Ethica Sigorta’yı kurmaya karar verdikten itibaren
7 ay gibi kısa sürede ilk poliçemizi kesme noktasına
geldik. Bu aslında bizim iş yapma konusundaki hızlı
yaklaşımımızdan kaynaklanmakla beraber aynı
zamanda ruhsat veren makamın bize olan güveninin
de bir sonucudur. Bu sorumluluğu yöneticiler olarak
çalışmalarımızda her zaman hissedeceğiz.
Şirketimizi kurarken; sektörün sıradan herhangi bir
oyuncusu olmamak için oldukça ciddi biçimde analiz
yaptık. Ethica Sigorta’nın hızlı, müşteri odaklı, satış
kanalını titizlikle seçen ve sigortacılığın özüne hakim
yöneticiler ile çalışan bir şirket olmasına özen gösterdik.
Kuruluşumuzun ilk yılında, finansal olarak güçlü bir
şirket olmasına özen gösterdiğimiz Ethica Sigorta’nın
hasarı en iyi ve en hızlı yöneten ve müşterilerine doğru
fiyatlı ürünler sunan bir sigorta şirketi olma yolunda
organize olmasına gayret ettik. Önümüzdeki yıllarda
bireysel sigortacılıkta Türkiye’nin en güvenilir sigorta
şirketi olacağımıza inancımız tamdır.
5 aylık sürede 447.506 adet poliçe ve 210.4 milyon TL
prim üreten Ethica Sigorta, 2016 yılının sonuçları
itibarıyla % 0,6 pazar payına ulaşmıştır. 2017 ve
takip eden yıllarda bu payı giderek arttıracağımızı
ümit ediyoruz.
Ethica Sigorta’nın ilk yılında başarılı sonuçlar almasına
katkı sağlayan acentelerimize, müşterilerimize,
çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimizi
sunarım.
Saygılarımla,
Cemal ERERDİ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO

Cemal Ererdi, İİTİA İşletme Fakültesi mezunudur. Sigortacılığa
1978 yılında İnan Sigorta’da başlayan Ererdi, aynı zamanda Türk
Sigorta Enstitüsü’ne devam ederek dönem birincisi olmuştur.
Daha sonra Halk Sigorta’ya geçmiş, İngiltere’de çeşitli şirketlerde
staj yapmış ve bir süre sonra Genel Müdür Yardımcısı olmuştur.
1987 yılında Emek Sigorta’da kısa bir süre çalışan Ererdi,
Commercial Union Sigorta’nın kuruluşunda yer alarak, 1989
yılında Genel Müdür olmuştur. 2002 yılında da AXA OYAK Holding
CEO’su olan Ererdi, 2008-2015 yılları arasında AXA Sigorta’nın
CEO’luğunu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürmüştür.
Cemal Ererdi’nin bugüne kadar yazdığı “Yangın Sigortacılığı”,
“Reasürans”, “Sigorta İşletme Yönetimi”, “Risk Yönetimi”,
“Sigortacılığımızın Tarihi”, “Avrupa’da Sigorta Sektörünün
Finansal Sektör İçindeki Yeni Konumu ve Ekonomik Rolü” ve
“Warren Buffett’in Sigortacılık ile İlgili Görüşleri” adlı kitapları
bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri
Işıl AKYOL

Yönetim Kurulu Üyesi
Işıl Akyol 1982 yılında Avusturya Kız Lisesi Fen Bölümü’nden mezun
olmuş, öğrenimine Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde
devam etmiştir. 1987 yılında üniversite eğitimini tamamlayan Akyol
yine aynı yıl o dönemin en prestijli bankası olan INTERBANK’ın
sınavını kazanarak bu bankada “Management Trainee - Yönetici
Adayı” olarak çalışmaya başlamıştır. Akyol, bankanın çeşitli
şubelerinde görev yapmıştır. İş hayatına 1989 yılında o dönem yeni
kurulan bir şirket olan Commercial Union Sigorta’da devam eden
Akyol, 1995 yılında bu şirketin genel müdür yardımcılığına
getirilmiştir. Satış, pazarlama ve bölgelerden sorumlu olan Işıl Akyol,
ayrıca Commercial Union Plc’nin global birleşme sürecinde, yeni
markanın konumlandırılma süreçlerinde yurtdışında oluşturulan
ekipte görev almıştır.
2002 yılında AXA OYAK’ta bölgeler, dağıtım ağları, satış, pazarlama,
müşteri hizmetleri, reklam ve halkla ilişkilerden sorumlu genel
müdür yardımcısı olarak göreve başlamıştır ve icra kurulu üyesi
olmuştur.
2015 yılı sonuna kadar görevine devam ettikten sonra 2016 yılında Ethica Sigorta’nın kurucu yöneticileri arasında yer almıştır.
Akyol, evli ve bir kız çocuk annesidir. Almanca ve İngilizce bilmektedir.
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Muratcan AKDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Üretim Sistemleri
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Toronto’da finans eğitimi almıştır.
2008-2013 yılları arasında; Baymak Makina Sanayi ve Tic. A.Ş’de Organizasyon Geliştirme
ve Denetleme Yöneticisi olarak görev yapan Muratcan Akdoğan; 2012 itibarıyla Sima
Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş’de Organizasyon Geliştirme ve Denetleme Yöneticisi olarak
görev yapmaktadır. Muratcan Akdoğan, şirketin tüm idari ve finansal süreçlerinin takip ve
denetimini yapmaktadır ve aynı zamanda bağlı grup şirketlerinin de idari ve finansal
akışlarını takip etmektedir. Ortağı bulunduğu MYC İnşaat Taah. Sağlık Hizm. Tur. San. Tic. A.Ş’nin Mila’s Daphne Residences
Projesi’ne ait otel projesi planlama ve organizasyonu ile birlikte LUX Resorts ile işletme ortaklığı bulunan otelin tüm
organizasyonlarını da yönetmektedir. Ethica Sigorta A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyeliği bulunan Muratcan Akdoğan, 2010 yılında
kurulmuş olan Murat Akdoğan Eğitim Vakfı’nın Mütevelli Heyeti üyesidir.

Sima Cansın HACISOYU
Yönetim Kurulu Üyesi

Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Bölümü’nden mezun olan Sima Cansın Hacısoyu; 2008-2012 yılları arasında, Baymak
Makine Sanayi ve Tic. A.Ş’de Reklam ve Halkla İlişkiler Yöneticisi olarak görev yapmıştır.
2012’den bu yana Sima Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş’de Reklam ve Halkla İlişkiler Direktörü
olarak görevine devam etmektedir. IHT Sağlık Turizm ve Tic. A.Ş ortağı olan Sima Cansın
Hacısoyu; sağlık turizminin ülkemiz için öneminden hareketle bu alanda faaliyet
gösteren şirketin kurucusudur ve tek hakim ortağıdır. Ethica Sigorta A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Sima Cansın Hacısoyu aynı
zamanda 2010 yılında kurulmuş olan Murat Akdoğan Eğitim Vakfı’nın Yönetim Kurulu üyesidir. Evli ve 2 çocuk sahibidir.

GENEL BİLGİLER

02. GENEL BİLGİLER | ETHİCA SİGORTA A.Ş. | ORGANİZASYON ŞEMASI

02. Genel Bilgiler
Şirketin Ticari Unvanı
Ethica Sigorta A.Ş

İletişim Bilgileri
Merkez Ofis*
Worldwide Business Center
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok.
No: 9 Kat: 13 Batı Ataşehir / İstanbul
Telefon: 0 216 362 99 99
E-mail: iletisim@ethicasigorta.com
www.ethicasigorta.com
(*) Mayıs 2017 itibarıyla

Direktörlükler

Bölge Müdürlükleri

Akdeniz ve Güney Anadolu Direktörlüğü
Kurtuluş Mahallesi 64019 Sokak No:32
Pakyürek İş Merkezi Kat:4 D:4 Seyhan / Adana
Telefon: 0322 422 90 90
Email: aga.direktorluk@ethicasigorta.com

Avrupa Bölge Müdürlüğü
Bahçelievler Mah. Metroport Busidence
K:5 D:506 Bahçelievler / İstanbul
Telefon: 0212 401 90 90
Email: avr@ethicasigorta.com

Batı ve Kuzeybatı Anadolu Direktörlüğü
Worldwide Business Center
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok.
No: 9 Kat: 13 Batı Ataşehir / İstanbul
Telefon: 0216 362 99 99
Email: bkb.direktorluk@ethicasigorta.com

Ege Bölge Müdürlüğü
Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. Bayraklı Tower
No: 81 K:6 Bayraklı / İzmir
Telefon: 0232 966 90 90
Email: ege@ethicasigorta.com

Orta ve Kuzey Anadolu Direktörlüğü
Ufuk Üniversitesi Caddesi, Arma Kule, Kat:7
Bağımsız Bölge No:15-16 Çukurambar / Ankara
Telefon: 0312 666 90 90
Email: oka.direktorluk@ethicasigorta.com

Organizasyon
Şeması

Yönetim Kurulu
İç Denetim

Cemal ERERDİ

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı / CEO

Işıl AKYOL

Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı
Satış ve Pazarlama

Balkır DEMİRKAN
Genel Müdür Yardımcısı
Teknik, UW, Hasar,
Reasürans, Hukuk

Gülhan AKTURAN
Genel Müdür Yardımcısı
Mali İşler

Hülya GÜLENDAĞ

Erdoğan EMEKSİZ

Genel Müdür Yardımcısı
Operasyon

Direktör
Teknik Koordinasyon

Acenteler Satış Yönetimi

Hasar

Muhasebe

İnsan Değerleri ve
Yetenek Yönetimi

Proje Gelişimi ve
Koordinasyon

Pazarlama

Reasürans

İç Kontrol ve Uyum

Fon Yönetimi

Müşteri Stratejileri
ve Dijital Çözümler

Bölge Müdürlükleri

Teknik / UW

PBR ve Stratejik
Planlama

Lojistik ve
Kurumsal Çözümler

Müşteri İlişkileri

Tahsilat

2016 FAALİYET RAPORU |

| 13

02. GENEL BİLGİLER | İCRA KURULU | YÖNETİCİLER

İcra Kurulu

Cemal
Ererdi
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
ve CEO

Işıl
Akyol

Gülhan
Akturan

Balkır
Demirkan

Hülya
Gülendağ

Yönetim Kurulu
Üyesi ve Genel
Müdür Yardımcısı

Genel Müdür
Yardımcısı

Genel Müdür
Yardımcısı

Genel Müdür
Yardımcısı

Murat
Aşuroğlu

Cengiz
Bulur

Emel
Dolgun

Erdoğan
Emeksiz

Müjdat
İlhaner

Genel Müdürlük
Direktör

Akdeniz ve Güney
Anadolu Direktörlüğü

Batı ve Kuzeybatı
Direktörlüğü

Genel Müdürlük
Direktör

Orta ve Kuzey Anadolu
Direktörlüğü

Direktör

Direktör

Direktör

Yöneticiler

Alper
Allahverdi

Onur
Başar

Genel Müdürlük
Müdür

Genel Müdürlük
Müdür

Arif
Güler
Genel Müdürlük
Müdür

Aykut
Ergiri
Ege
Bölge Müdürlüğü

Müdür

Yahya
Solmaz

Nilgün
Şahin

Erhan
Toprak

Avrupa
Bölge Müdürlüğü

Genel Müdürlük
Müdür

Genel Müdürlük
Müdür

Müdür
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İç Sistemler ve Uyum Departmanları
Yöneticileri
T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından 21 Haziran 2008 tarih ve 26913 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmeliğin
4. maddesi gereğince iç sistemlerden sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Akdoğan’ın atanmasına 27.04.2016 tarih 2016/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile karar
verilmiştir.
Hazine Müsteşarlığı tarafından 21 Haziran 2008 tarihinden Resmi Gazete’de yayımlanan 26913
sayılı Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca
hazırlanan;
• Ethica Sigorta A.Ş. İç Denetim Yönetmeliği’nin
• Ethica Sigorta A.Ş. Risk Yönetim Yönetmeliği’nin
• Ethica Sigorta A.Ş. İç Kontrol ve Uyum Yönetmeliği’nin
• Ethica Sigorta A.Ş. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Kurum
Politikasının kabul edilmesine, 20.12.2016 tarihli 2016/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile
karar verilmiştir.
Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Uyum departmanlarının yöneticiliğine Gülhan Akturan,
İç Denetim Departmanı yöneticiliğine ise Can Bilgin atanmış;
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesi
gereğince iç sistemlere ilişkin fonksiyonlara atanan yöneticiler, T.C. Hazine Müsteşarlığı’na
bildirilmiştir.

Yönetim Organı,
Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı
Ethica Sigorta, genel müdürlük fonksiyonlarının yanı sıra üç direktörlük ve yedi bölge müdürlüğü kanalı
ile hizmet vermektedir.

Mali Haklar
Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin
toplamı mali tablolarımızın dipnotlarında belirtilmekte, dolayısıyla yıllık faaliyet raporumuzda
bulunmaktadır ve bu bilgi internet sitemizde de yayınlanmaktadır.
Ethica Sigorta’da görev yapan çalışanların 31.12.2016 tarihi itibarıyla genel profili şöyledir;
Cinsiyete göre dağılım;

Yaşa göre dağılım;

%

%
%

%

43

7 %2

16

%

38

57
%
Kadın

Erkek

37

25

25-34

35-44

45-54

55-64

Eğitime göre dağılım;

%

17

%

2

%

7
%

9
Ortaokul ve Dengi
Lise ve Dengi
2 Yıllık / Yüksekokul
Üniversite
Lisansüstü

%

65
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Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ethica Sigorta A.Ş. Sermaye Dağılım Tablosu (31.12.2016)
Ortağın Adı

İştirak Oranı

Toplam Sermaye

Murat Akdoğan

% 67

33.500.000 TL

Cemal Ererdi

% 33

16.500.000 TL

Toplam

% 100

50.000.000 TL

Ethica Sigorta A.Ş. 18 Ocak 2016 tarihinde 50 milyon TL ödenmiş sermaye ile % 67,0 pay
sahibi Murat Akdoğan ve % 33,0 pay sahibi Cemal Ererdi tarafından hayat dışı branşlarda
faaliyette bulunmak üzere Türk Sigorta Sektörü’ne giriş yapmıştır.

Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü
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Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü

Faaliyet Raporuna İlişkin Beyan
Ethica Sigorta Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla düzenlemiş olduğu faaliyet
raporunun, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin
Yönetmelik” ile uygulamaya konulan usul ve esaslar çerçevesinde hazırlandığını beyan ederiz.

Murat AKDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal ERERDİ
Genel Müdür

Gülhan AKTURAN
Genel Müdür Yardımcısı
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Finansal Bilgiler
Ethica Sigorta A.Ş.
Alınan Prim

210.350.997 TL

Ödenen Hasar

5.634.064 TL

Teknik Kâr / Zarar

-1.115.048 TL

Vergi Öncesi Kâr / Zarar

-4.369.613 TL

Net Kâr / Zarar

-3.524.014 TL

Ödenmiş Sermaye

50.000.000 TL

Toplam Aktifler

258.937.876 TL

Finansal Durum Değerlendirmeleri
Ethica Sigorta A.Ş. Ocak 2016’da hayat dışı branşlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş, 27 Temmuz
2016’da prim üretimine başlamış, 5 ay gibi kısa bir zaman diliminde 210 milyon TL prim üretimi
gerçekleştirmiştir. Şirketimiz ilk faaliyet dönemini üstün bir başarı ile tamamlamış ve yazılan zarar
bütçede belirtilenin çok altında, sadece 3.5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Finansal sonuçlara
yönelik detaylı bilgiler “Denetim Raporları” bölümünde yer almaktadır.
Ödenmiş sermayesi 50 milyon TL olan Ethica Sigorta A.Ş.nin aktif toplamı 31 Aralık 2016 sonu
itibarıyla yaklaşık olarak 259 milyon TL’ye ulaşmış, bu tutarın % 74’ü nakit ve benzeri varlıklardan
oluşmuştur. Şirketimizin likiditesi yüksek olup, müşterilerine, çalışanlarına, sermaye sahiplerine, diğer
iş ortaklarına ve kamuya karşı tüm yasal ve ticari yükümlülüklerini yerine getirebilecek finansal
güce sahiptir. Öz kaynak yeterliliği mevcut risk ve yükümlülüklerini karşılayacak ölçektedir.
Oranlar

TL
Aktif Toplamı

258.937.876 TL

Özsermaye / Aktif

% 17,9

Özsermaye

46.475.986 TL

Toplam Borç / Aktif

% 11,7

Toplam Borç

30.273.866 TL

Toplam Borç / Özsermaye

% 65,1

Şirketimizin sermaye yeterliliği hesaplaması
23 Ağustos 2015 tarih ve 29454 Sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile
Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ilişkin
Yönetmelik” esaslarına göre yapılmaktadır. Söz
konusu Yönetmelik esaslarına uygun olarak
yapılan hesaplama sonucuna göre Ethica Sigorta
A.Ş.’nin 2016 yılı sermaye yeterliliği % 130,3 olup,
10.8 milyon TL olumlu sonuç vermektedir.

yüksek mali gücü, bilgi birikimi ve deneyimi ile yeni
bir alternatif yaklaşım yaratmayı hedeflemekte ve
çalışmalarını bu yönde sürdürmektedir.
Şirketimiz mevcut kanun ve yönetmeliklere
bağlı olarak dengeli bir kâr dağıtım politikası
oluşturmuş, bu politika çerçevesinde önceliğini
sermaye yeterliliğini % 115 - % 120 seviyelerinde
korumaya vermiştir. Dolayısıyla hedef seviyeye
ulaşana kadar kâr dağıtımını planlamamaktadır.

Ethica Sigorta A.Ş. 2016 yılındaki tüm faaliyetlerini,
kuruluş çalışmaları sırasında hazırlamış olduğu iş
planı ve stratejik hedefleri çerçevesinde, varlığının
ve karlılığının sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde
gerçekleştirmiştir. Tüm rezervlerini ilgili mevzuat ve
standartları baz alarak yükümlülüklerini yerine
getirecek şekilde belirlemiştir. Tahakkuk etmiş ve
hesaben tespit edilmiş 6.5 milyon TL’lik muallak
tazminat karşılığına ek olarak aktüeryal yöntemler
kullanılarak 16.1 milyon TL “gerçekleşmiş ancak
rapor edilmemiş tazminat karşılığı (GERK)”
hesaplanmış ve 2016 yılı kayıtlarına alınmıştır.
Yıl sonu için GERK hesabında, şirket prim üretimine
27 Temmuz 2016 tarihinde başladığından ve
31 Aralık 2016 itibarıyla oto branşları haricinde
olgunlaşmış bir hasar verisine sahip olamadığından
bu branşlarda sektör ortalamaları, oto branşlarında
ise AZMM metodu kullanılmıştır.
Ethica Sigorta A.Ş. kendisini dinamik,
tüketicinin beklentilerine cevap verebilecek,
rekabetçi, dijital ve mobil gelişmeleri şirket
strateji ve politikalarına iyi uygulayabilecek bir
şirket olarak konumlandırmaktadır. Tecrübeli
çalışan profilinin yanı sıra teknolojik
gelişmeleri de kendi altyapısına uygulayan
şirketimiz, hayat dışı sigorta pazarında müşteri
ve acentelerin yaşadıkları sorunların
üstesinden gelecek şekilde organize olmayı,
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Dünya ve Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Küresel Ekonomi:
Küresel ekonomi ve özellikle gelişmekte olan
ülkeler açısından 2016 her yönüyle zorlayıcı bir
yıl olmuş, 2008 yılında başlayan ekonomik krizin
etkileri 2016 yılında da devam etmiştir. Özellikle
2016 yılının üçüncü çeyreğindeki gelişmeler
nedeniyle ekonominin seyri gelişmekte olan
ülkelerin aleyhine dönmüştür;
• Brexit sürecinin Avrupa ve dünya ekonomisi
açısından oluşturduğu risk ve belirsizlik
ortamı nedeniyle IMF ve OECD 2016 yılına ait
küresel büyüme tahminlerini aşağı çekmiştir.
• Düşük seviyelerde seyreden petrol ve emtia
fiyatları nedeniyle küresel ticarette gerileme
olmuş, yılın son çeyreğinde artmaya başlayan
petrol fiyatları tam toparlanmayı sağlayamamıştır.
• ABD seçim sonuçları küresel siyaset ve
ekonominin başlıca gündem maddeleri
arasında yer almış, yeni yaklaşımlar gelişmekte
olan ülkeler için belirsizliği arttırmıştır.
• Eylül’de yapılan Amerikan Merkez Bankası
(FED) toplantısında ise faiz oranlarının
değiştirilmesi yönünde bir karar çıkmamış
ancak faiz artırımı yönünde olumlu
koşulların güçlendiği açıklanmıştır. Nitekim
2016 yılı Aralık ayında FED’den faiz artırım
kararı gelmiştir.
Gelişmiş ülkelerde yaşanan kriz sonrası ucuz
finansman ve artan sermaye girişleri ile hızlı
büyüme oranları yakalayan gelişmekte olan
ülkelerin büyüme oranları 2016 yılında yaşanan

bu ekonomik gelişmelerden sonra yoğun
sermaye çıkışlarına bağlı olarak neredeyse yarı
yarıya azalmıştır. Pek çok gelişmekte olan ülkede
özellikle Çin’de özel sektörün yüksek borcuna
karşılık azalan talepten dolayı tıkanma olmuştur.
Diğer taraftan düşen petrol fiyatları Rusya gibi
petrol ihracatçılarını resesyona sokmuştur. Bu
ülkelerin gelişimindeki yavaşlama ve taleplerindeki
azalış da başta Avrupa olmak üzere gelişmiş
ülkeleri zorlamaya başlamıştır. Böyle bir ortamda
reel sektör yatırımları da zayıflamıştır.
Bahse konu krizi aşmak amacıyla, krizin
başladığı 2008 yılından bu yana birçok ülkenin
Merkez Bankası para basarak likiditeyi reel
sektöre aktarmaya çalışmış, negatif faiz
uygulamışlardır. Buna rağmen beklenen
güven ortamı oluşmadığı için bireyler bu
parayla öngörüldüğü ölçüde borçlanıp
harcama yapmamış ve firmalar yatırımlarını
artırmamışlardır. Dolayısıyla, bu çaba beklenen
sonucu vermemiş, tüketim talebi artmadığı
için Amerika, Avrupa ve Japonya’da bile
fiyatlar artmamış, enflasyon oranında bir
değişim görülmemiştir. Petrol ve diğer emtia
fiyatındaki düşüş de yine düşük enflasyonu
destekleyen diğer bir faktör olmuştur. Para
politikasındaki bu genişlemeye rağmen
artamayan talep, krizin nedenlerinin yapısal
sorunlardan kaynaklandığını göstermektedir.
Özellikle Avrupa’da var olan yüksek borçluluk
nedeniyle mali politikalarda da alınan
aksiyonalar limitli olmuş, krizi çözecek
çözümler bu alanda da üretilememiştir. Yapılan
yapısal reformlar ise çok yavaş sonuç vermiş,
krizin uzaması ülkeleri genişlemeci para

politikaları uygulamaya zorlamıştır. Bu duruma
bağlı olarak IMF ve Dünya Bankası krizin etkilerin
gelecek ilk yılda da devam edeceğini, ekonomik
büyümenin düşük olacağını öngörmektedir.
Ülke detayında 2016 ekonomik gelişmelere
bakıldığında, Türkiye gibi Brezilya ve Rusya
ekonomilerinin de üçüncü çeyrekte küçüldüğü
görülmüştür. Öte yandan 2016 yılında özellikle
üçüncü çeyrekte genel olarak Asya ülkelerinin
yüksek ekonomik performans sergiledikleri,
dünya ekonomik büyümesine pozitif katkı
sağladıkları söylenebilir. G20 ülkelerinin ekonomik
büyüme performansına bakıldığında ise 2016 yılı
üçüncü çeyrekte en yüksek ekonomik büyüme
oranını % 7,3 ile Hindistan’ın gerçekleştirdiği
görülmektedir. Ekonomik büyümesi son yılların
en düşük seviyesine gerileyen Çin ise 2016 yılı
son iki çeyreğinde olduğu gibi üçüncü çeyrekte
de % 6,7 oranında ekonomik büyüme gerçekleştirerek
Hindistan’ı ikinci sırada takip etmiştir. % 6,02
ekonomik büyüme oranı ile Endonezya G20
ülkeleri içerisinde ekonomik büyüme sıralamasında
üçüncü sırada yer almıştır. 34 üyeli OECD ülkeleri
içinde 2016 yılı üçüncü çeyrekte en yüksek
ekonomik büyüme oranına sahip olan ülke % 10,2
ile İzlanda olmuştur. % 3,6 ve % 3,2 oranında
ekonomik büyümeyle ikinci ve üçüncü sırayı ise
Yeni Zelanda ve İspanya almıştır.

Türkiye Ekonomisi
Son yıllarda Türkiye’nin % 4’ün üstünde büyüme
sağlaması, ülkemizi dünya genelinde büyüme
sorunu yaşayan diğer ekonomilerden ayıran en
büyük özelliklerinden biriydi. Ancak, 2016’nın ilk
yarısına iyi başlayan Türkiye ekonomisi, yılın
ikinci yarısında dünyada ve ülkede yaşanan
siyasi gelişmeler sebebiyle daha sıkıntılı bir
dönem geçirmiştir.

TUİK’in verilerine göre 2016’nın ilk 6 aylık
döneminde yurt içi talebin etkisiyle büyüyen
ekonomimiz üçüncü çeyrekte bir önceki yılın
aynı dönemine göre % 1,8 küçülmüştür. Mevsim
ve takvim etkilerinden arındırılmış haliyle GSYH
bir önceki çeyreğe göre % 2,7 azalmıştır. Bu
sonuçla ekonomimiz yedi yıldan sonra ilk kez
daralmıştır. Bahse konu daralmanın temel
nedenleri; üçüncü çeyrekte yaşanan darbe
girişimi, turizm sektöründe yaşanan büyük
kayıplar ve ülkemizi derinden etkileyen küresel
ve jeopolitik gelişmelerin etkisi olarak
sıralanabilir. Bunlara ek olarak, işsizlik oranı da
daralma ile birlikte tırmanışa geçmiş, mevsim ve
takvim etkilerinden arınmış işsizlik oranı Aralık
2016’da % 12 olarak hesaplanmıştır.
Yine 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişimi,
Türkiye'deki siyasi gelişmeler, jeopolitik riskler ve
Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz arttırma
beklentisi gibi etkilerle Dolar/TL kurunda art
arda rekor kırıldığı, Türk Lirası’nın değer kaybının
% 20'lere ulaştığı görülmüştür. Hükümet Türk
Lirası’nın değerinin arttırılması amacıyla bir dizi
tedbir almış, bu tedbirler limitli de olsa sonuç
vermiştir. Ancak, değer kaybına kaynak riskler ve
sorunlar güncelliklerini korudukları için kur
üzerindeki baskı 2017 yılında da devam
edecektir.
Yıl içinde harcama tarafındaki daralmanın etkisi
ile üretim tarafında da düşüşler olmuştur. İmalat
sektöründeki resesyon reel sektördeki zorlukları
ortaya koymuştur. Özellikle, bazı imalat firmaları
bir yanda satışlardaki artışı kısıtlayan durgun iç
ve dış talebe, diğer yandan da açık döviz
pozisyonları sebebiyle Türk Lirası’ndaki değer
kaybına dayanma konusunda güçlükler
yaşamışlardır.

2016 FAALİYET RAPORU |

| 25

02. GENEL BİLGİLER | DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ | TÜRKİYE’NİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ

2016 yılı enflasyon oranı TUİK verilerine göre
% 8,5 olarak açıklanmıştır. Enflasyondaki artışın
üçte biri vergi artışları gibi tek seferlik faktörlerle
açıklanırken, diğer üçte birlik kısmı gıda
fiyatlarındaki sert artışlarla açıklanmaktadır.
Özellikle, tütün ürünlerinde ve otomobillerde
uygulamaya konulan vergi artışları enflasyondaki
0,1 puanlık bir artışa yol açmıştır. Türk Lirası’ndaki
değer kaybı, küresel petrol fiyatlarındaki artışı
daha da ağırlaştırarak, ulaşım ve yurt içi enerji
fiyatlarının yükselmesine sebep olmuştur.
12 aylık yurt içi ÜFE 3.5 puanlık artış ile % 9,9’a
yükselmiştir.
Yıl boyunca muhtelif zamanlarda faiz indirimine
giden Merkez Bankası, Dolar/TL kurundaki ani
yükseliş ile birlikte enflasyondaki iyileşmenin de
durmasıyla faiz indirimine Ekim ayında ara
vermiştir. Dördüncü çeyrekte ise Donald
Trump'ın ABD Başkanlık seçimini kazanması ile
gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer
kaybı oluşmasına bağlı olarak Merkez Bankası
2016 yılının ilk ve tek faiz artırımını yapmıştır.
2015 ve 2016 yıllarında Türkiye ve Rusya
ilişkilerinde yaşanan bozulma, bölgedeki siyasi
gelişmeler, Suriye’deki iç savaşın etkileri ve
Türkiye’de artan terör eylemleri ile turizm
sektörü ciddi boyutta olumsuz etkilenmiş, çok
büyük kayıplara uğramıştır. Turist sayısındaki
azalış 30%’u aşarken, sektörün maddi kaybı da
8 milyar doları aşmıştır.
2016 yılında ekonomiyi olumsuz etkileyen diğer bir
konu da yılın ilk yarıyılından sonra brent petrol
fiyatlarındaki artışlar olmuştur. 2015 yılında
başlayan ve 2016 yılının ilk altı ayına kadar devam
eden petrol fiyatlarındaki düşüş cari açığın
küçülmesine katkı sağlarken, üçüncü çeyrekte
fiyatların tekrar artmaya başlaması bu katkıyı
azaltmıştır. Dolayısıyla cari açığın gayri safi yurtiçi
hasılaya (GSYH) oranı 2015 sonunda % 3,75 iken
2016’nın üçüncü çeyreğinde % 3,82’ye çıkmıştır.

Bütün bu gelişmeler ile birlikte dünya ekonomisinde
de koşulların gelişmekte olan ülkelerin aleyhine
dönmesi nedeniyle üç büyük uluslararası kredi
derecelendirme kurumu Standard & Poor's, Moody's
ve Fitch'in Türkiye'nin notunda indirime gitmişlerdir.
• S&P: BB +'dan BB'ye
• Moody's: Baa3'ten Ba1'e
• Fitch'in: yatırım yapılabilir anlamına gelen
BBB - notunu güncellemedi
Türkiye ekonomisinin büyümesindeki yavaşlamanın
ve genel görünümdeki bozulmanın önüne geçmek
amacıyla hükümet yıl için önlemler almaya çalışmış,
birçok ekonomik teşvik paketi açıklamıştır. Reel
sektör, ihracat, KOBİ ve iş gücü piyasası
alanlarına yönelik hazırlanan reform paketleri,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile ilgili
yeniden yapılandırma ve kalkındırma programları
ve Süper Teşvik uygulaması 2016 yılında hayata
geçirilen bu teşvik paketlerinden bazılarıdır. Yılın
dördüncü çeyreğinde kamu yatırımlarının ve
alınan bu aksiyonlar sonucunda canlanmaya
başlayan iç talebin etkisiyle GSYH % 3,5 büyümüş,
2016 yıl sonu toplam büyüme oranı % 2,9
olarak gerçekleşmiştir.
2016 yılında yaşanan diğer önemli bir gelişme de
ekonomik gelişimeye çok katkı sağlayacak
büyük ulaşım projelerinin hayata geçirilmesidir.
Dünyanın en geniş köprüsü olan Yavuz Sultan
Selim Köprüsü, deniz altından Asya ve Avrupa
kıtalarını birleştiren Avrasya Tüneli, İstanbul ile
İzmir arasındaki ulaşım süresini ciddi ölçüde
azaltan Gebze-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında
inşa edilen Osman Gazi Köprüsü 2016 yılında
kullanıma açılmıştır.
Sonuç olarak, Türkiye ekonomisi 2016 yılının ilk
yarsında iç talep desteği ile iyi bir başlangıç
yaparken, yılın ikinci yarısında dünyada ve
ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler
sebebiyle sıkıntılı bir dönem geçirmiştir.

Dış Ticaret ve Ödeme Dengesi

Enflasyon

Milli Gelir, İstihdam

Türkiye’nin Ekonomik Görünümü
GSYH (milyon TL)
GSYH (milyar $)
GSYH büyüme oranı (%)

2015

T 2016

P 2017

1.952.638

21.481.21

24.041.08

799.4

719.6

726.1

756.3

3,0

4,0

3,2

4,4

Kişi başına GSYH ($)

10.395

9.257

9.243

9.529

Nüfus (yıl ortası, bin kişi)

76.903

77.738

78.559

79.366

İşsizlik oranı (%)

9,9

10,3

10,5

9,8

Deflatör (%) (1998 bazlı)

8,3

7,5

6,6

7,2

Yİ-ÜFE (yıllık değişim, %)

6,4

5,7

6,2

6,8

TÜFE (yıllık değişim, %)

8,2

8,8

7,5

6,5

İhracat (FOB) (milyon $)

157.610

143.839

143.100

153.300

İthalat (CIF) (milyon $)

242.177

207.234

198.000

214.000

Dış ticaret dengesi (milyon $)

-84.567

-63.395

-54.900

-60.700

Dış ticaret hacmi (milyon $)

399.787

351.073

341.100

367.300

Karşılama oranı (%)

65,1

69,4

72,3

71,6

Cari işlemler dengesi (milyon $)

-43.552

-32.228

-31.278

-32.000

Cari işlemler dengesi / GSYH (%)

-5,5

-4,5

-4,5

-4,2

Bütçe giderleri (milyon TL)

448.752

506.305

581.055

645.124

Bütçe gelirleri (milyon TL)

425.383

482.780

546.498

598.274

Bütçe dengesi (milyon TL)

-23.525

-23.525

-34.558

-46.851

Faiz dışı fazla (milyon TL)

26.544

29.479

16.942

10.649

352.514

407.818

449.979

511.085

Genel bütçe ve vergi gelirleri (milyon TL)

49.913

53.004

51.500

57.500

Faiz giderleri / vergi gelirleri (%)

14,2

13,0

11,4

11,3

Bütçe gelirleri / bütçe giderleri (%)

94,8

95,4

94,1

92,7

Faiz giderleri / bütçe giderleri (%)

11,1

10,5

8,9

8,9

Vergi gelirleri / bütçe gelirleri (%)

82,9

84,5

82,3

85,4

Bütçe giderleri / GSYH (%)

25,7

25,9

27,0

26,8

Bütçe gelirleri / GSYH (%)

24,3

24,7

25,4

24,9

Faiz giderleri / GSYH (%)

2,9

2,7

2,4

2,4

Bütçe dengesi / GSYH (%)

-1,3

-1,2

-1,6

-1,9

Faiz giderleri (milyon TL)

Bütçe

2014
1.748.168

Faiz dışı fazla / GSYH (%)

1,5

1,5

0,8

0,4

Vergi gelirleri / GSYH (%)

20,2

20,9

20,9

21,3

Genel devlet dengesi / GSYH (%)

-0,6

-0,1

-1,9

-17,0

0,6

0,0

1,7

1,5

32.8

31.9

Kamu kesimi borçlanma gereği / GSYH (%)

Para-Banka, Sermaye Piyasası

Devlet Borçları

Merkez Bankası parası (milyon TL)

74.150

49.650

70.563

Emisyon (milyon TL)

85.118

103.764

124.230

1.015.896

1.206.005

1.304.693

8,25

7,50

7,50

BIST 100 Endeksi ay sonu

85.721

71.727

78.139

Ortalama dolar kuru ($/TL)

2,1879

2,7200

3,0210

Dönem sonu dolar kuru ($/TL)

2,3189

2,9076

3,5320

M2 (milyon TL)
TCMB politika faiz oranı (%)

T: Tahmin
P: Plan
Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı “Yıllık Ekonomik Rapor 2016”
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Dünyada Sigortacılık
Dünya sigorta sektörü 2016 yılında makroekonomik
ve finansal koşullardaki değişimin, artan belirsizlik ve
dalgalanmaların neticesinde yavaşlayan ekonomik
büyümenin, düşük enflasyonun, değişken finansal
piyasaların ve düşük faiz oranlarının etkilerine
maruz kalmıştır. Prim gelişimi ekonomik krizden
buyana kriz öncesi gelişimin altında kalmış, ancak
sektör artan fiyat baskısına rağmen karlılığını
koruyabilmiştir.
2016 yılında Swiss Re tarafından hazırlanan
rapora göre (Global insurance review 2016 and
outlook 2017/18) hayat dışı branşlarda prim
üretiminin yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla
göre daha düşük bir oranda, % 2,4 kadar bir
reel artış göstermesi beklenmektedir. Söz
konusu prim artışı gelişmiş ülkelerde ticari ve
kurumsal işlerde artan fiyat baskısıyla % 1,7
iken, gelişmekte olan ülkelerde % 5,3 olarak
hesaplanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerdeki prim
artışı özellikle toplam üretimin % 60’ını oluşturan
oto kaza sigortalarında olmuştur. Ülke detayında
bakıldığında, Avrupa sigorta pazarında Almanya ve
İspanya oto sigortalarındaki hareketlenme ile
birlikte diğer ülkelere göre daha fazla gelişim
göstermiş, diğer ülkelerin prim üretimleri ise stabil
kalmıştır. Ekonomileri gelişen Kanada, Japonya ve
Güney Kore gibi ülkelerde prim üretimi de bu
gelişime paralel olarak artış göstermiştir. Gelişmekte
olan ülkelerde durum bölgelere göre değişim
göstermektedir; Latin Amerika ülkelerinde ekonomik
daralma sonucunda prim üretimi gelişim göstermezken
Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Güne Afrika
ülkeleri % 9 kadar prim artışı elde etmişlerdir.
Çin ise % 7 prim artışı sağlamış, ancak bu oran
bir önceki yılın gelişiminden daha düşük olmuştur.

Kârlılık açısından bakıldığında, sigorta
sektörünün teknik kâr ABD’de önceki yıllara
göre kötüye gitmiştir. ABD’de yılın ilk yarı
yılında teknik kârlılığı gösteren bileşik oran bir
önceki yıla göre 2.2 puan artarak % 99,8’e
yükselmiştir. Bileşik orandaki bu bozulma
özellikle yıl içinde yaşanan katastrofik
hasarlardan dolayı oluşan kayıplardan ve bir
önceki döneme göre daha düşük seviyede
çözülen rezervden kaynaklanmıştır. Yıl içinde
çözülen rezervlerin etkisi arındırıldığında
bileşik oran % 102,8 olarak hesaplanmıştır.
Yılın ikinci yarısında yaşanan kasırgaların
katastrofik hasar yükünü daha da arttırması
beklenmektedir. Sigortacılık açısından büyük
pazarlar arasında yer alan Japonya’da da
teknik kârlılık düşmüş, en büyük etki
Kumamoto depremi nedeniyle katastrofik
hasarlardan ve bir önceki yıla göre artış
gösteren oto sigorta hasarlarından gelmiştir.
Avustralya’da ise ABD ve Japonya’nın aksine
teknik kârlılık artmıştır. Bu gelişim oto ve
sorumluluk sigortalarındaki kayıpları fazlasıyla
karşılayan yangın ve diğer kaza sigortalarındaki
düzelme ile sağlanmıştır. Avrupa’da hayat dışı
branşlarda sektör kârlılığı stabil kalmakla
beraber, İtalya Ağustos ve Ekim aylarında art
arda yaşanan depremlerin yüküyle karşı karşıya
kalmıştır.
2016 yılına fiyatlama açısından bakıldığında,
ABD’de bireysel sigortalardaki fiyat artışları bu
alanda prim artışını hızlandırırken, ticari ve
kurumsal işlerdeki fiyatlar bunun tam tersine
düşmüş ve kârlılığı negatif etkilemiştir. Ticari
ve kurumsal işlerdeki fiyat düşüşü ilk yarı yılda

ivme kazansa da üçüncü çeyrekte yavaşlamıştır.
Sorumluluk branşlarında fiyatlar yangın ve diğer
kaza branşlarına göre daha yüksek düzeylerde
gerçekleşmiştir. Avrupa, Asya ve Latin Amerika’da
da fiyatlar ticari ve kurumsal işlerde önceki
yıllara göre daha az katastrofik hasar olması
nedeniyle hızlı bir şekilde düşmüştür. Ancak,
dünya genelinde hasar maliyetlerindeki
artışların her branşta fiyat artışlarının üstünde
olması beklenmektedir, bu da direkt olarak
teknik kârları aşağı çekecektir. Rezervlerin bu
açığı kapatacak düzeyde olup olmadığı ise
belirsiz görünüyor. Uzun vadelere yayılmış
hasarların, gelecek yıllarda ne kadar rezerv ihtiyacı
doğuracağı tam olarak belirlenememektedir. Diğer
bir gelişme; özellikle Solvency II ile gelen
düzenlemelere bağlı olarak artacak sermaye
ihtiyacı fiyat artışını zorunlu hale getirecektir.
Sermaye piyasasındaki değişken durumun
sigorta sektörü için daha yüksek sermaye
gereksinimi yaratacak olması da fiyat seviyesinin
yükselmesini tetikleyebilecek diğer bir etken
olarak görülmektedir.

Sigortacılık ile ilgili diğer önemli bir gelişme de
siber risk sigortalarının küresel piyasada her
geçen gün öneminin artmasıdır. Gelecek yıllarda
siber saldırıların çok daha önemli bir risk haline
gelmesi ve siber atakların frekansının ve yol açtığı
zararların büyüklüğünün artması beklenmektedir. Bu
zararalar veri ve para kaybı ile sınırlı olmayacak,
şirketler için itibar kaybına da neden olacaktır. Son
yıllarda elektronik ve kimya alanında faaliyet
gösteren büyük endüstriyel kurumlar siber
risklere karşı sigorta yaptırmaya başlamışlardır.
Küçük ve orta ölçekli kurumlar da gelecek
yıllarda artan bu riske karşı sigorta yaptırmak
zorunda kalacaklardır.

Dünya genelinde sigorta sektörünün teknik
kârlılığının hayat dışı branşlarda 2017 ve 2018
yıllarında da düşmesi beklenmektedir. Tarihsel
istatistikler baz alındığında katastrofik hasarların
bu yıllarda artacağı ve 2016 ve önceki yıllarda
çözülen rezervler nedeniyle mevcut rezerv
düzeyinin ihtiyacı karşılamada sektörü zorlayacağı
öngörülmektedir.
Sigorta sektörü 2016 yılında yatırım gelirleri
bakımından da zor bir yıl geçirdi. Çok düşük
faiz oranlarından dolayı yatırım gelirleri çok
düşük kalmış ve bunun yakın bir tarihte hızlı
bir şekilde düzelmesi de beklenmemektedir.
Teknik kârlılık gibi yatırım gelirlerinin de
2017 ve 2018 yıllarında düşük
kalacağı, sermaye getirisinin
% 6’da stabil kalacağı
beklenmektedir.
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Türkiye’de Sigortacılık
Sigorta sektörü 2016 yılında yaşanan ekonomik
daralmaya rağmen hayatdışı branşlarda Aralık
ayı sonu itibarıyla % 30 prim artışına bağlı olarak
% 19,8 reel gelişim göstermiştir. Söz konusu
gelişim özellikle trafik branşında 2015 yılından
itibaren yapılan fiyat artışı ile sağlanmış, sadece
% 1,6 artış gösteren yeni araç satışlarının katkısı
ise çok daha limitli olmuştur. % 79’un üstünde
prim artışı olan trafik branşının toplam üretim
içindeki ağırlığı da bir önceki yıla göre yaklaşık 10
puan artarak % 35’e ulaşmıştır.
Trafik branşı son yıllarda bedeni zararlarla
bağlantılı tazminat taleplerindeki artışlar ve
yargı kararları ile teminat içeriklerinde geriye
dönük etki yaratan genişletici yorumlar, değer
kaybı gibi yeni taleplerin ortaya çıkması ve aşırı
fiyat rekabeti sonucunda sürekli zarar üreten bir
branş haline gelmiştir. Bu branşta hayatdışı
şirketler 2015 yılında 2 milyar 385 milyon TL gibi
rekor düzeye ulaşan bir zarar yazmışlardır. Bu
sonuçlarla öz kaynak verimliliği çok düşen ve
sermaye artışı ihtiyacı doğan şirketler 2015 ve
2016 yıllarında çok ciddi oranlarda fiyat artışına
gitmek zorunda kalmışlardır. Bu fiyat artışı ve
İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler, yapılan sıkı
denetimler ve eğitim çalışmaları sonucunda
trafik kazalarına bağlı ölümlerde sağlanan düşüş
ile branşın karlılığında elde edilen düzelme 2016
sonuçlarına yansımış, yıl sonunda hayatdışı
sigorta şirketleri yaklaşık 19 milyon TL dönem
teknik kârı yazmışlardır. Bununla birlikte
sektörde rezervlerin yetersizliği ile ilgili sıkıntı
tamamen çözülmüş değil. Dolayısıyla, aşırı fiyat

artışından rahatsız olan sigortalıların tepkisine
bağlı olarak fiyat seviyesinde olabilecek
düşüşler, sigorta şirketlerinin mali yeterlilikleri
güçlendirilmeden olursa sektör tekrar aynı
sorunla karşılaşacaktır.
Diğer branşlarda ise prim üretim artışı, Kasko ve
Yangın branşlarda enflasyonun bir-iki puan
üstünde artarken, mühendislik ve nakliyat gibi
direkt olarak ticari faaliyetlere bağlı branşlarda
ekonomik daralma ile enflasyonun çok altında
gerçekleşmiş, reel değişimleri negatif olmuştur.
Trafik sigortasındaki fiyat artışı 2016 yılında kasko
sigortalı araç sayısında % 7’lik bir azalışa neden
olmuştur. Trafik sigortasının bireylerin harcamalarındaki
payı artınca, bütçesi yetmeyen bireyler kasko
sigortasından vazgeçmek zorunda kalmışlardır.
Sağlık branşı % 23,0’lük büyüme ile trafikten
sonra en fazla gelişim gösteren branş olmuştur.
Gelişim özellikle tamamlayıcı sağlık sigortasında
sigortalı sayısındaki artış ile sağlanmıştır. Kârlılık
açısından bakıldığında ise 2016 yılında tüm bu
branşlarda kârlılık oranları belirgin bir şekilde
azalmıştır. Fiyat rekabetinin yanında, 2016 yılında
yaşanan yüksek devalüasyon ve kurlardaki
dalgalanmalar trafik sigortasının maddi hasarlarında
olduğu gibi bu branşların da maliyetlerini önemli
ölçüde arttırmış, kârlılıkları aşağı çekmiştir. Devalüasyon
etkisinin tam yansımasıyla maliyetlerdeki artışın 2017
yılında da süreceği açık bir şeklide görülmektedir.
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03. Satış ve Pazarlama Faaliyetleri

Pazarlama Faaliyetleri
Faaliyetlerine profesyonel acentelerle devam eden Ethica Sigorta, tüm Türkiye’de etkin ve seçkin
acenteliklerle müşterilerine hizmet vermektedir. Kurulduğu günden bu yana sınırlı sayıda acentelik
tesis eden ve bu acenteleriyle yola devam eden Ethica Sigorta, tecrübeli ve yetkili acenteleri ile
müşterilerinin bireysel ürünlerdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Alışılagelmiş sistemden farklı olarak şehir acenteliği kavramını benimseyen Ethica Sigorta, 50 civarı ilin
merkezinde tek yetkili acente ile çalışmaktadır. Şirket bünyesinde bulunan acenteler, kendi
bölgelerinin en iyileri olup, sigortalılara farklı ve kaliteli bir hizmet sunmaktadır.
Müşteri odaklı ve acente merkezli yapısı ile Ethica Sigorta, acentelerinin yanındadır. Sektörde bir ilk
olan poliçe kağıtlarında acente logolarının kullanılması, müşteri gözünde acentelerinin marka
değerini yükseltmiştir. Acentelerin müşterilerine dokunduğu alanlarda, acente ofislerinde ve
promosyon malzemelerinde acentelerinin logolarını ön plana çıkarmış ve şirket stratejilerine paralel
büyüyen ve gelişen acente konseptini desteklemiştir.

ethica sigorta facebook lokasyon bazlı görsel tasarımı

ethica sigorta ve yetkili acente logolu billboard tasarımı

Poliçe örnekleri

Uzmanlık alanı bireysel ürünler olan Ethica Sigorta, farklılaştırılmış ürünleriyle sigortalıların ve
acentelerin beğenisini kazanmıştır.
Ethica Sigorta gerek acenteleriyle gerekse de çalışanlarıyla yakın, sıcak ve içten bir çalışma kültürü
yaratmayı ve kurumsal hayat içerisinde alışılagelmiş zorlukları basite indirgeyecek uygulamalarla
süreçleri hafifletmeyi ilke edinmiştir. Her çalışanın aynı hedefe baktığı, tüm acentelerin yönetim
tarafından belirlenmiş stratejiyi benimsediği, her paydaşın tüketiciye hizmet noktalarında yüksek
kaliteli servis sunduğu bir yapı ile organizasyonunu güçlendiren şirket, geleceğe daha da güvenle
bakmaktadır. Ethica Sigorta marka iletişiminde, gerek kuruluş safhasında gerekse faaliyete geçtikten
sonra dijital platformları ve özellikle sosyal medyayı aktif ve etkin kullanmıştır. Herhangi bir reklam
çalışması olmamasına rağmen şirketin daha kuruluş safhasında adından söz ettirmesinin en önemli
faktörü tecrübeli yönetim kadrosunun yarattığı etki olmuştur. Markanın iletişimdeki sıcak ve içten
yaklaşımı şirketin tüketici tarafından benimsenmesini beraberinde getirmiştir.

ethica sigorta facebook sayfası kapak görseli

ethica sigorta facebook ürün gönderi tasarımları
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Ethica Sigorta, bu iletişim dili sayesinde müşterilerine ürünleri hakkında bilgi verirken, yaşama dair
paylaşımlarıyla da sosyal sorumluluk bilincini bu platforma taşımaktadır.

ethica sigorta facebook sosyal sorumluluk gönderi tasarımları

Şirket stratejisinin en önemli yapı taşlarından biri olan acente merkezlilik ve şirket - acente arasındaki
güçlü bağ, acenteler tarafından yapılan reklam faaliyetlerinde ve yine acenteler tarafından hazırlanan
promosyon malzemelerinde de kendini hissettirmektedir.

ethica sigorta promosyon materyali örnekleri

Ethica Sigorta acentelerinin şirkete duydukları güven ve bağ, bu acentelerin tabelalarında ve ofis içi
görsellerinde de öne çıkmaktadır. Acenteler Ethica Sigorta logosunu taşıyan tabelaları ve benzer
görselleri tüm sigortalıların fark edeceği kadar büyük ve görkemli olarak konumlandırmaktadır.

ethica sigorta ve yetkili acente logolu one-way vision tasarımı

ethica sigorta ve yetkili acente logolu
dış cephe tasarımı

ethica sigorta ve yetkili acente logolu tabela tasarımı

ethica sigorta ve yetkili acente logolu
roll-up tasarımı

Bunların yanı sıra Ethica Sigorta tarafından hazırlanan dijital medya içerikleri acenteler tarafından
sevilerek paylaşılmaktadır.

Dijital medya pop-up / banner tasarımları
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Acenteleri ile yoğun bir iş birliği içinde olan şirket, kampanyaları ile acente çalışanlarını da motive
ederek satışların artmasına katkı sağlamaktadır ve müşteri adedini yükseltmektedir.
2016’nın son aylarında yarattığı “CANSUYU Kampanyası” Ethica Sigorta’nın acentelik ağı için yapmış
olduğu ilk kampanya olarak tarihteki yerini almıştır. Mevcutta ise üçer aylık dönemde yenilenen
“Kazananların Kulübü Kampanyası” ile aktif ve dinamik bir şekilde kampanya yönetimine devam
etmektedir.

ethica sigorta CANSUYU Kampanyası duyurusu
ethica sigorta CANSUYU Kampanyası kazananların duyurusu

ethica sigorta Kazananların Kulübü logo tasarımı
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04. Önemli Gelişmeler

Şirketin Yapmış Olduğu Yatırımlar ile
Bağış ve Yardımlar
IT Yatırımları
Ethica Sigorta A.Ş. yeni kurulmuş bir şirket olarak
dijital ve mobil gelişmeleri Şirket strateji ve
politikalarına iyi uygulayarak acente ve müşteri
beklentilerini maksimum düzeyde karşılayıp,
kendini rakiplerinden ayrıştırmayı hedeflemektir.
Bu hedefine ulaşmak, gelişen kapasite ihtiyacını
karşılamak, operasyonel verimliliği artırmak,
sistem güvenliği ve iş sürekliliğini devam ettirmek
amacıyla IT yatırımlarını belirlemekte ve hayata
geçirmektedir. Yeni teknolojilerin ve trendlerin
ortaya çıkması ile ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar,
donanım ihtiyaçları ve iş yapış şekillerindeki
değişime bağlı olarak oluşan ihtiyaçlar da yine IT
yatırımları yapılırken dikkate alınmaktadır.

Diğer Yatırımlar
2016 yılında kurulan şirketimiz faaliyetlerini
sürdürmek, müşteri ve acentelerine daha kaliteli
hizmet sunmak ve çalışanlarına daha konforlu
çalışma alanı sağlamak amacıyla yıl içinde 3 bölge
müdürlüğü açmış, bu bölge ofislerinde
kullanılmak amacıyla ofis ekipman, donanım ve
mefruşat yatırımı yapılmıştır. Ayrıca, 2016 yılında
geçici olarak kullanılan Genel Müdürlük ofisinin
2017 yılında naklinin yapılacağı yeni ofise ilişkin
harcamalar da 2016 yılında başlatılmıştır.

Açıklamalar
Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin
Açıklamalar
Ethica Sigorta A.Ş., bağımsız denetim şirketi PwC
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirlik A.Ş. tarafından altı aylık dönemlerde
sınırlı bağımsız denetime, 12 aylık dönemlerde
tam bağımsız denetime tabidir. Yine 2016 yılında
her 3 aylık dönem için Karaok Yeminli Mali
Müşavirlik tarafından tam tasdik denetiminden
geçmiştir.
Şirket Aleyhine Açılan Davalar ve Olası Sonuçları
Şirket aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları
hakkında bilgiler mali tablo dipnotlarımızda
“06. Riskler” başlığı altında yer almaktadır.
Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında İdari
veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
2016 yılı içerisinde Şirket ve Yönetim Kurulu
Üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı
uygulamalar nedeniyle karşılaşılan önemli
nitelikte ceza ve yaptırım bulunmamaktadır.
Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel
Toplantılarına İlişkin Açıklamalar

Kurul

Ethica Sigorta A.Ş. 18.01.2016 tarihinde
kurulmuş, yönetim kurulu üyelerinin ataması,
üyelerin görev dağılımları ve temsil yetkisi ve
temsil şekli Şirket ana sözleşmesi ile yapılmıştır.
Yönetim kurulu üyeleri 1 yıllığına seçilmiş olup,
bir yıllık süre sonunda yönetim kurulu atamaları
Olağan Genel Kurul Toplantısı ile yapılacaktır.
Ethica Sigorta A.Ş. için 2016 yılı içerisinde
14 Temmuz 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı yapılmıştır. Toplantı tutanakları
raporun Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı
Tutanak ve Kararları bölümünde yer almaktadır.

İç Denetim
Ethica Sigorta A.Ş. İç Denetim Departmanı,
Yönetim Kurulu kararınca ve Yönetim Kuruluna
bağlı olarak, “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik
Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik ve
Ethica Sigorta A.Ş. İç Denetim Yönetmeliği
doğrultusunda faaliyetlerini göstermek üzere,
oluşturulmuş, Kasım 2016’da ise yönetici
atanması ile birlikte faaliyete geçmiştir.
İç Denetim Departmanı tarafından hazırlanan ve
Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kabul
edilmiş olan İç Denetim Yönetmeliği ile İç
Denetim Departmanının çalışma esasları,
görevleri, faaliyet alanları ve sorumlulukları
belirlenmiştir.
Yıllık iç denetim planı; şirket ihtiyaçları, hedefleri,
strateji ve politikaları ile birlikte risk alanlarının
belirlenmesi ve risk değerlendirmesi sonucunda
ihtiyaç olarak tespit edilen alanların saptanmasına
yönelik olarak oluşturulmaktadır. Üst yönetimin
plan ile ilgili görüşünün alınmasını takiben İç
Sistemlerden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi
tarafından onaydan geçirilerek Yönetim Kurulu
onayına sunulmakta, ardından uygulamaya
alınmaktadır.
Denetimler;
şirket
faaliyetlerinin
yasal
düzenlemelere, şirket strateji, politika, ilke ve
hedeflerine uygunluğu ile birlikte etkinlik ve
yeterlilik konusunda güvence oluşturma
kapsamında gerçekleşmektedir.
Yıllık olarak oluşturulan İç Denetim Planı ve
takvimi doğrultusunda İç Denetim Departmanı

tarafından denetimler gerçekleştirilmekte,
gerçekleştirilen bu denetimler için denetim
raporları yazılmakta ve ilgililer ile paylaşılmaktadır.
Denetim raporlarında; denetim kapsam ve
amacına, bulgulara, söz konusu bulguların
çözümlerine yönelik olarak ilgili birimler tarafından
alınan aksiyonlara, aksiyonların tamamlanıp
tamamlanmadığına yönelik verilen bilgiler dışında
görüş ve önerilere de yer verilmektedir.
İç Denetim Departmanının faaliyetleri ve yıllık iç
denetim planında belirtilen denetim çalışmaları,
yönetimin ihtiyaç duyduğu konularda, iç
denetim amaç ve yönetmeliğine uygun olarak
yürütülecek denetim, inceleme, araştırma ve
olası suistimal vakalarının araştırılmasına
yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. Buna paralel
olarak oluşturulan yıllık denetim planı kapsamı
dışında kalan denetimler haricinde gerekli
durumların olması halinde soruşturma ve
incelemelerin gerçekleşmesi, suistimallere
yönelik aksiyonlar alınması da İç Denetim
Departmanının görev ve sorumluluk alanında
yer almaktadır.
Ethica Sigorta A.Ş. İç Denetim Departmanı, 2016
yılı içerisinde yukarıda belirtilen hususlar
doğrultusunda faaliyetlerini devam ettirmiş
olup, birisi MASAK uygulamalarına yönelik
denetim çalışması olmak üzere 5 farklı konuda
denetim yaparak, söz konusu denetim
konularına yönelik denetim raporları hazırlamış
ve raporlar ile ilgili paylaşımları gerçekleştirmiş,
düzeltici aksiyonların alınmasını sağlamıştır.
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İç denetim faaliyetleri, şirketin stratejileri
doğrultusunda belirlenmiş olan hedeflerine
ulaşmasına katkı sağlayacak şekilde diğer iç
sistemler fonksiyonları ile koordineli olarak
devam ettirilmesi ile birlikte, kontrol yapısının
iyileştirilerek sürdürülebilir hale getirilmesini
amaçlamaktadır.

İç Kontrol ve
Uyum Sistemi
Ethica Sigorta A.Ş. İç Kontrol fonksiyonu,
Yönetim Kurulu kararınca ve İç Sistemlerden
Sorumlu Yönetim Kurulu üyesine bağlı olarak,
Hazine Müsteşarlığı tarafından 21 Haziran 2008
tarihinden Resmi Gazetede yayımlanan 26913
sayılı Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik
Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik
uyarınca oluşturulmuş ve çalışmalar bu kapsam
dahilinde gerçekleştirilmektedir.
Şirketin iç kontrol sistemi; şirket varlıklarının
korunmasını, faaliyetlerin etkin ve verimli bir
şekilde uygulanırken kanuna ve yasal
düzenlemelere uyumluluğunun sağlanmasını,
şirket içi politika ve stratejiler doğrultusunda
sigortacılık mevzuatına ve teamüllere uygun
olarak yürütülmesini, muhasebe kayıtları ve
finansal raporlama sistemlerinin güvenilirliğini,
bütünlüğünü ve bilgilerin elde edilebilmesini
sağlamayı tesis etmektedir.
İç Kontrol birimi tarafından periyodik olarak ana
faaliyet konularına yönelik mali raporlama
standartları ve ilgili mevzuat ve yasal
düzenlemeler çerçevesinde kontroller ve
analizler yapılmaktadır. MASAK ile ilgili 5549

sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün
Finansmanının Önlenmesi” ve 6698 sayılı “Kişisel
Verilerin Korunması” kanunları çerçevesinde de
yapılması gereken tüm denetim, kontrol, eğitim
ve takip çalışmaları da iç kontrol sorumlusu
tarafından ilgili birimlerin koordinasyonu
sağlanarak periyodik olarak gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca, mevzuat ve ilgili yasal düzenlemelerdeki
değişiklikleri, yeni yükümlülükleri takip edebilmek
ve yerine getirebilmek amacıyla konuya yönelik
eğitim, seminer ve konferanslara aktif katılım
sağlanmaktadır.
İç Denetim, İç Kontrol ve Uyum ve Risk Yönetimi
birimlerinin ortak koordinasyonu ile şüpheli ve
yasal düzenlemelere aykırı işlemlerin önceden
belirlenip engellenmesi ve tamamının ortadan
kaldırılması amacıyla ihtiyaç duyulan iç kontrol
sistemlerinin oluşturulması için sürekli olarak
çalışmalar yürütülmektedir.
İç kontrol çalışmaları kapsamında, Şirket
bünyesinde faal olan tüm fonksiyonlara ait
prosedürlerin oluşturulması, bu prosedürlerin
Şirket politika ve stratejilerine, ilgili düzenlemelere
uyumunun sağlanması amacıyla çalışmalar
yürütülmektedir.
Şirket genelinde; İç Kontrol ve Uyum birimlerinin
koordinasyonu ile; ilgili yasa, mevzuat ve
standartlara uyum konusunda sürekli olarak
kontrol ve inceleme gerçekleştirilmektedir.
İç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliği
Şirketin İç Denetim Departmanı tarafından
denetim planı kapsamında risk bazlı olarak
ayrıca denetlenmektedir.
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Ethica Sigorta A.Ş.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Tutanak ve Kararları

2016 Yılında Ön Plana Çıkan
Mevzuat Değişiklikleri
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortasında Prim İadelerine
İlişkin Genelge
12.1.2016 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan 2016/2 sayılı genelge ile Karayolları
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında
Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11.
Maddesinin yönetmelikte tanımlanan şekliyle
uygulanmadığı, 4. basamaktan düzenlenmiş sigorta
poliçeleri için prim iadesinin yapılması sağlanmıştır.
İlgili yönetmeliğin 11. maddesine göre mevzuat
kapsamında sonlandırılan bir poliçeye sahip olan
kişilerin indirim hakkının aynı türdeki araçlar için
devamı gereklidir. Farklı türde ise indirim hakkı
devam etmemekte ve 4. basamaktan yeni poliçe
düzenlenmekte, işleten hakkında prim artırımı
uygulanmış ise yeni poliçesi kaldığı yerden devam
etmektedir. Bu koşullar bağlı düzenlenmeyen
18.06.2014 - 30.09.2015 tarih aralığında 4. basamaktan
düzenlenmiş poliçelerin tespiti Sigorta Bilgi ve
Gözetim Merkezi (SBM) tarafından yapılmış ve sigorta
şirketlerine bildirilmiştir.

26 Nisan 2016 tarihli Torba Kanun
26 Nisan 2016 Tarihli ve 29695 Sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan “65 Yaşını Doldurmuş
Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” ile Karayolları Trafik
Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklikler
yapılmış, trafik kazalarına bağlı sigorta tazminat
talepleri, trafik sigortası genel şartlarında
belirlenen usul ve esaslar dahilinde teminat
kapsamına alınmıştır.

Konuyla ilgili 25.3.2016 tarihinde tekrar
düzenleme yapılmış, sigorta şirketlerinin hak
sahiplerine yapılacak prim iadeleri ve basamak
düzeltim sonuçlarını 30.06.2016 tarihine kadar
SBM’ye göndermeleri, SBM’nin de bu sonuçları
15.07.2016 tarihine kadar Müsteşarlığa iletmesi
istenmiştir. İlgili mevzuat çerçevesinde iade
edilmesi gereken primlere ilişkin zamanaşımının
dolması halinde Özel Hukuk Hükümlerine Tabi
Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince
Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik
uyarınca işlem tesis edilecektir.
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Trafik sigortası genel şartları bu düzenleme ile
yasal anlamda geçerlilik kazanmış, sigorta
şirketlerinin “sigortalının ve/veya sigorta
ettirenin/işletenin kusuru ile meydana gelen
kazalarda kazaya sebebiyet veren kişinin
bakmakla yükümlü olduğu kişilere tazminat
ödemeyeceği” konusu net olarak belirlenmiştir.
Bu düzenleme ile direkt ödenen tazminat ile
birlikte bu konuda sigorta şirketlerinin aleyhine
açılacak dava sayısının ve dava maliyetlerinin de
azalması beklenmektedir.
Trafik sigortası teminat kapsamındaki bu
düzenleme ile tazminat yükü azalan sigorta
şirketleri, bu gelişmeyi fiyat politikaların da
yansıtarak, fiyat artışlarını yılın ikinci yarısında
daha sınırlı tutmuşlardır.
Yeni Trafik Sigortası Genel Şartlarının
Bazılarının Yürütmesinin Durdurulması
Yeni Trafik Genel Şartları, Haziran 2015 tarihinde
kapsamın netleştirilmesi ve uygulamalarda belli
standartların oluşturulması amacıyla yürürlüğe
konmuştu. Ancak, bu yeni genel şartların

tamamının veya bir kısmının iptali için Ankara ve
İstanbul Barosu ile diğer bazı kurumlar
tarafından davalar açılmıştır. Bu davalar
sonucunda, Danıştay kararı ile genel şartların
değer kaybı, orijinal parça kullanımı ve ağır kusur
halinde sigortalıya rücu hakkı ile ilgili
maddelerinin yürütmesi 2 Aralık 2016 tarihinde
durdurulmuştur. Bu karar ile değer kaybı tanımı
genişletilmiş, sigorta şirketlerine orijinale
eşdeğer emsal parça kullanma hakkı veren
maddeler uygulamadan alınmıştır. Sigortalının
veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin
kasti bir hareketi veya trafik kuralı ihlali/ağır
kusuru sonucunda meydana gelmiş ise ya da
sürücü ehliyetsiz ise sigortacının sigortalıya rücu
etme hakkı da yine yürütmesi durdurulan
kararlar arasında yer almıştır. Bu karar ile sigorta
şirketlerinin hasar maliyetlerinin yine artması
beklenmektedir.

Zorunlu Trafik Sigortasının İptaline İlişkin Usul
ve Esaslarda Değişiklik
Hazine Müsteşarlığı’nın 2016/24 sayı ve 31 Ağustos
2016 tarihli “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortasının Sonlandırılmasına
İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Sektör Duyurusu” ile trafik poliçelerinin
iptaline yönelik mevcut uygulamalarda değişiklik
yapılmıştır. Aracın el değiştirmesi hali dışında,
mükerrer poliçenin tanzim edilmiş olması koşulu
ile trafik poliçelerinin, 3 ayda iki kere herhangi bir ek
prime veya prim iadesinde kesintiye tabi
olmaksızın iptal edilmesine imkân tanınmıştır.
Üç aydan sonra sigortalıya iade edilecek prime
sigorta şirketleri % 5 oranında kesinti
uygulayabileceklerdir.
Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) Online Teklif Ekranı
2 Eylül 2016 tarih ve 2016 /26 sayı ile yayımlanan
“Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortasında Teklif Ekranı Oluşturulmasına İlişkin
Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Sektör Duyurusu” ile Hazine Müsteşarlığı, trafik
sigortalarında faaliyet gösteren tüm sigorta
şirketlerinin trafik sigortası prim tekliflerini tek bir
platformda sigortalılara sunmalarını zorunlu
tutmuştur. Sigorta Bilgi Merkezi tarafından
oluşturulan bu sitede sigortalılara teminat altına
almak istedikleri araçları için tüm sigorta şirketleri
tarafından verilen fiyat tekliflerini bir arada
görmeleri ve kendileri için en uygun olanı seçmeleri
olanağı sağlanmıştır.
2016/11 sayılı Muallak Tazminat Karşılığına
İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Genelge

(5a) maddesinde değişikliğe gidilmiş, en iyi
GERK (gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş
muallak tazminat karşılığı) tahmini tutarının
kademeli geçişi 2019 yılı sonuna kadar
uzatılmıştır. Kademeli geçiş daha önce 2015/28
sayılı genelge ile 2015 yılından başlamak suretiyle
2017 yılı sonu ile sınırlandırılmıştır. Bu değişiklik
ile sigorta şirketlerinin sermaye ihtiyacının
azaltılması amaçlanmıştır. 2016/11 sayılı
Genelge ile yürürlükteki 2015/28 sayılı Genelge’ye
ek olarak kademeli geçiş sonucunda oluşacak
dönem karının şirket bünyesinde bırakılması ve kâr
dağıtımına konu edilmemesi koşulu getirilmiştir.
2016/22 sayılı Muallak Tazminat Karşılığından
Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto
Edilmesi Hakkında Genelge
10 Haziran 2016 tarihinde Hazine Müsteşarlığı
tarafından yayımlanan ve 30 Haziran 2016
itibarıyla yürürlüğe giren 2016/22 sayılı genelge
ile sigorta şirketlerine, sigortacılık mevzuatına
uygun şekilde hesaplanan ve ayrılan muallak
tazminat karşılıklarına yönelik oluşacak net nakit
akışlarını aynı genelgede tanımlanan esaslar
çerçevesinde iskonto edebilme imkânı verilmiştir.
Bu imkândan faydalanmak sigorta şirketlerinin
inisiyatifine bırakılmıştır. Muallak tazminat karşılığına
ilişkin nakit akımlarına iskonto uygulayan şirketler, bir
önceki mali dönemden devreden muallak tazminat
karşılığını da iskonto etmek zorundadırlar. Bu genelge
ile iskonto uygulayan sigorta şirketlerinin gelir
tablolarında ve bilançolarında pozitif yönde bir etki
oluşturulmuş, bu da sermaye yeterliliği oranını
artırmıştır.

Hazine Müsteşarlığı tarafından 29 Şubat 2016
tarihinde 2016/11 sayıyla yayımlanan ve aynı
tarihte yürürlüğe giren genelge ile, 2014/16 sayılı
Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelge’nin
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2016/37 sayılı Devam Eden Riskler Karşılığına
İlişkin Genelge
Hazine Müsteşarlığı tarafından 11 Kasım 2016
tarihinde yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren
2016/37 sayılı genelge ile Teknik Karşılıklar
Yönetmeliği’nin 6. Maddesinde değişikliğe gidilmiştir.
H/P oranının % 95'i aşması durumunda
hesaplanmakta olan Devam Eden Riskler Karşılığının;
Kasko, Zorunlu Trafik, İMM ve Genel Sorumluluk
branşları için isteğe bağlı olarak genelgede yapılan
düzenleme ile son bir kaza yılına ait brüt nihai H/P
üzerinden hesaplanabilmesi olanağı getirilmiştir.
Genelgeye göre son bir kaza yılı için hesaplanan brüt
H/P oranının 2016 yılı için % 95, 2017 yılı için % 90,
2018 ve sonrası için ise % 85’i aşması durumunda
DERK hesaplanacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
7.4.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı, kişisel
verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği
olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini
korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel
kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve
esasları düzenlemektir. Bu kapsamda kanun;
veri işlenmesi için açık rıza alınması ve diğer bazı
şartların yerine getirilmesi, özel nitelikli kişisel
verilerin işlenme şartları, aydınlatma yükümlülüğü,
veri sorumlusu temsilcisi atanması gibi başlıca
genel hükümleri içermektedir. Kanun metni,
genel/ilkesel hükümler içermekte; uygulama usul
ve esaslarının yayınlanacak alt mevzuat ile
düzenlenmesi beklenmektedir.
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06. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

Risk Yönetimi Politika ve Çalışmaları
Risk yönetimi faaliyetleri, Şirketin genelinde risk
bilinci oluşturarak; sermaye yapısını korumayı,
etkin ve verimli sermaye yönetimini sağlamayı,
faaliyetlerin değer katma yeteneğini geliştirmeyi,
karar alma süreçlerine yardımcı olmayı, Şirketin
itibarını ve markasını korumayı hedeflemektedir.
Bu hedef doğrultusunda, risk yönetimi faaliyetleri,
Şirket’in maruz kaldığı risklerin sistemli bir şekilde
yönetilmesini sağlamak üzere; risklerin tanımlanmasını,
analitik yöntemler kullanılarak ölçümünü, analizini,
kontrol edilmesini ve raporlamasını kapsamaktadır.

risk yönetim ölçüm modellerini tasarlamak,
uygulamaya koymak ve gerekli değişiklikleri yapmak,
tasarlanan model çerçevesinde şirketin içsel ve dışsal
risklerini tanımlamak, önceliklendirmek ve düzenli
olarak ölçmek için çalışmalar yapılmaktadır. Risk
yönetimi açısından Şirketin maruz kalacağı riskleri
doğru ölçümlemek ve doğru rezerv oluşturmak
amacıyla, aktüerya hizmeti konusunda uzman,
sektörce kabul gören bir profesyonel ekipten
dışarıdan sağlanmaktadır.

Belirlenen amaç ve kapsam doğrultusunda risk
yönetim sistemi yasal mevzuatla ve Şirket’in Risk
Yönetimi Yönetmeliği ile uyumlu olarak tesis
edilmektedir. Risk yönetimi politikalarının
uygulanmasından üst yönetim sorumludur.

Sigortacılık riskleri: Sigorta sözleşmelerine bağlı
olarak oluşan bu risklere karşı, oluşabilecek
finansal kayıpları karşılayacak sermaye ihtiyacını
belirlemek amacıyla istatistiksel metotlarla
ölçümler yapılmakta ve şirketin sahip olması
gereken sermaye düzeyi belirlenmektedir.

Risk Yönetimi Sorumlusu olarak Mali İşler Genel
Müdür Yardımcısı, risk ölçümü ve raporlamasının,
sermaye yükümlülüğü hesaplamalarının, risk
yönetiminin, teknik ve yöntemlerinin geliştirilmesi
ile yasal raporlanmasının, bildirim ve takip
işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Finansal riskler: Mali piyasalardaki dalgalanmalara
bağlı olarak oluşabilecek faiz ve kur değişimlerinin
şirket finansal yatırımlarına etkileri ölçülmektedir.
Şirket varlık ve yükümlülük dengesi dikkate alınarak
nakit akışı düzenlenmekte ve varlıklar yatırıma
yönlendirilmektedir.

Risk yönetimi faaliyetleri ana hatlarıyla aşağıdaki
unsurları kapsamaktadır:
• Risk yönetim stratejileri esas alınarak, risk yönetim
politikaları ve uygulama usullerini belirlemek,
• Risk yönetimi politika ve uygulama usullerinin
uygulanmasını hayata geçirmek ve bunlara
uyulmasını sağlamak,
Şirket hedeflerinin gerçekleşmesi için sürdürülen
faaliyetlerde, risklerin ihtiyatlı yönetilmesi için gerekli

Operasyonel riskler: İş süreçleri, çalışanlar,
kullanılan sistemlerden dolayı oluşabilecek doğrudan
veya dolaylı risklerdir. Bu tür risklerin belirlenmesi,
ölçümlenmesi ve izlenmesi amacıyla çalışmalar
yapılmaktadır.
Risk Yönetimi Sistemi’nin kuruluş ve işleyişi, risk
yönetimi faaliyetleri, Risk Yönetimi Sorumlusu’nun
görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve
esasları Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk
Yönetimi Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Ethica Sigorta A.Ş.
Yönetim Kurulu Toplantıları
Toplantı Tarihi

Katılması Gereken Üyeler

Katılım

Katılım Oranı

01.02.2016

Mehmet Murat Akdoğan

Evet

%100

01.02.2016

Hakkı Cemal Ererdi

Evet

01.02.2016

Ayşe Işıl Akyol

Evet

01.02.2016

Sima Cansın Hacısoyu

Evet

01.02.2016

Muratcan Akdoğan

Evet

15.03.2016

Mehmet Murat Akdoğan

Evet

15.03.2016

Hakkı Cemal Ererdi

Evet

15.03.2016

Ayşe Işıl Akyol

Evet

15.03.2016

Sima Cansın Hacısoyu

Evet

15.03.2016

Muratcan Akdoğan

Evet

18.04.2016

Mehmet Murat Akdoğan

Evet

18.04.2016

Hakkı Cemal Ererdi

Evet

18.04.2016

Ayşe Işıl Akyol

Evet

18.04.2016

Sima Cansın Hacısoyu

Evet

18.04.2016

Muratcan Akdoğan

Evet

27.04.2016

Mehmet Murat Akdoğan

Evet

27.04.2016

Hakkı Cemal Ererdi

Evet

27.04.2016

Ayşe Işıl Akyol

Evet

27.04.2016

Sima Cansın Hacısoyu

Evet

27.04.2016

Muratcan Akdoğan

Evet

05.05.2016

Mehmet Murat Akdoğan

Evet

05.05.2016

Hakkı Cemal Ererdi

Evet

05.05.2016

Ayşe Işıl Akyol

Evet

05.05.2016

Sima Cansın Hacısoyu

Evet

05.05.2016

Muratcan Akdoğan

Evet

01.06.2016

Mehmet Murat Akdoğan

Evet

01.06.2016

Hakkı Cemal Ererdi

Evet

01.06.2016

Ayşe Işıl Akyol

Evet

01.06.2016

Sima Cansın Hacısoyu

Evet

01.06.2016

Muratcan Akdoğan

Evet

%100

%100

%100

%100

%100
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Toplantı Tarihi

Katılması Gereken Üyeler

Katılım

Katılım Oranı

28.06.2016

Mehmet Murat Akdoğan

Evet

%100

28.06.2016

Hakkı Cemal Ererdi

Evet

28.06.2016

Ayşe Işıl Akyol

Evet

28.06.2016

Sima Cansın Hacısoyu

Evet

28.06.2016

Muratcan Akdoğan

Evet

14.07.2016

Mehmet Murat Akdoğan

Evet

14.07.2016

Hakkı Cemal Ererdi

Evet

14.07.2016

Ayşe Işıl Akyol

Evet

14.07.2016

Sima Cansın Hacısoyu

Evet

14.07.2016

Muratcan Akdoğan

Evet

15.07.2016

Mehmet Murat Akdoğan

Evet

15.07.2016

Hakkı Cemal Ererdi

Evet

15.07.2016

Ayşe Işıl Akyol

Evet

15.07.2016

Sima Cansın Hacısoyu

Evet

15.07.2016

Muratcan Akdoğan

Evet

11.08.2016

Mehmet Murat Akdoğan

Evet

11.08.2016

Hakkı Cemal Ererdi

Evet

11.08.2016

Ayşe Işıl Akyol

Evet

11.08.2016

Sima Cansın Hacısoyu

Evet

11.08.2016

Muratcan Akdoğan

Evet

26.09.2016

Mehmet Murat Akdoğan

Evet

26.09.2016

Hakkı Cemal Ererdi

Evet

26.09.2016

Ayşe Işıl Akyol

Evet

26.09.2016

Sima Cansın Hacısoyu

Evet

26.09.2016

Muratcan Akdoğan

Evet

21.10.2016

Mehmet Murat Akdoğan

Evet

21.10.2016

Hakkı Cemal Ererdi

Evet

21.10.2016

Ayşe Işıl Akyol

Evet

21.10.2016

Sima Cansın Hacısoyu

Evet

21.10.2016

Muratcan Akdoğan

Evet

08.12.2016

Mehmet Murat Akdoğan

Evet

08.12.2016

Hakkı Cemal Ererdi

Evet

08.12.2016

Ayşe Işıl Akyol

Evet

08.12.2016

Sima Cansın Hacısoyu

Evet

08.12.2016

Muratcan Akdoğan

Evet

20.12.2016

Mehmet Murat Akdoğan

Evet

20.12.2016

Hakkı Cemal Ererdi

Evet

20.12.2016

Ayşe Işıl Akyol

Evet

20.12.2016

Sima Cansın Hacısoyu

Evet

20.12.2016

Muratcan Akdoğan

Evet

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

Ethica Sigorta A.Ş.
Kurumsal Yönetim Komitesi Raporu
Ethica Sigorta A.Ş. 2011/8 sayılı “Sigorta Şirketi
ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde
Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge”
ile uyumlu olarak Ağustos 2016 Kurumsal
Yönetim Komitesi oluşturmuş, komite başkanı
ve üyeleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
• Işıl Akyol

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı

• Hülya Gülendağ

Genel Müdür Yardımcısı

• Gülhan Akturan

Genel Müdür Yardımcısı

Komitenin görevleri ve sorumlulukları, ilkelere
uyumun sağlanması için gerekli çalışmaları
yürütmek, Yönetim Kurulu’na bu amaçla
önerilerde bulunmak ve şirketin ilkelere
uyumunu izlemek olarak belirlenmiştir. Her yıl
konuya ilişkin değerlendirmeleri içeren bir
raporun hazırlanarak şirket Yönetim Kurulu’na
sunulması ve bir örneğinin Hazine Müsteşarlığı’na
gönderilmesi komitenin sorumlulukları arasında
yer almaktadır.
1- Ethica Sigorta A.Ş. Kurumsal Yönetim
İlkeleri:
Ethica Sigorta A.Ş. faaliyetlerini aşağıdaki kurumsal
yönetim ilkelerini esas alarak gerçekleştirir;
• Eşitlik; şirket yönetimi tüm faaliyetlerinde,
gerek pay sahiplerine gerekse menfaat
sahiplerine kendi aralarında eşit davranılmasını
ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçilmesini
sağlar ve gözetir.

• Şeffaflık; şirket yönetimi ticari sır niteliğindeki ve
henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç
olmak üzere, şirket ile ilgili finansal ve
finansal olmayan bilgilerin; zamanında,
doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir,
düşük maliyetle ve kolay erişilebilir bir şekilde
kamuya duyurulmasını sağlar.
• Hesap verebilirlik; Yönetim Kurulu Üyeleri
esas itibari ile şirket tüzel kişiliğine ve pay
sahiplerine karşı hesap verme yükümlülüğünü
taşır.
• Sorumluluk; şirket yönetimi, şirket adına
yaptığı tüm faaliyetlerinin mevzuata, esas
sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere
uygunluğunu ve bunun denetlenmesini
garanti eder.
2- Pay Sahipliği Haklarının Kullanılma
Esasları:
Ethica Sigorta A.Ş.’de tüm pay sahiplerine ilke
olarak eşit muamele edilir. Bilgi alma ve
inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri
arasında ayrım yapılmaz. Pay sahiplerinin
haklarının kullanımını etkileyebilecek her
türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda
pay sahiplerinin kullanımına sunulur.
Şirket, Genel Kurul toplantılarından önce pay
sahiplerinin Genel Kurul katılımını sağlayacak
her türlü tedbiri zamanında alır ve Genel Kurul
gündemi hakkında eksiksiz, kuşku yaratmayacak
ve pay sahiplerine gerekli hazırlık yapma
imkanı verecek şekilde bilgi verir. Genel Kurul
toplantısında, gündemde yer alan konular
tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve
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anlaşılabilir bir yöntemle aktarılır; pay
sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini
açıklama ve soru sorma imkanı verilir ve
sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılır.
Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı
uygulamalardan kaçınılır. Her pay sahibine oy
hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma
fırsatı sağlanır.
Ethica Sigorta A.Ş.’nin belirli ve tutarlı bir kâr
dağıtım politikası vardır. Kâr dağıtım
politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile
şirket menfaati arasında tutarlı bir politika
izlenir. Kâr dağıtımının belirlenmesinde, uzun
vadeli Şirket stratejisi, sermaye yeterlilik oranı,
yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve
nakit pozisyonu dikkate alınır. Kâr dağıtımı
kararı Mart ayında yapılan Genel Kurul
toplantısında kâr dağıtım politikasına ilişkin
hususlar ile birlikte değerlendirilerek pay
sahipleri tarafından alınır. Dağıtılabilir kâr
faaliyet raporunda yer alır ve bilgilendirme
politikası çerçevesinde kamuya açıklanır.
3- Ethica Sigorta A.Ş. iş ve işlemlerini şeffaf
bir biçimde yürütür:
Şirketin finansal durumuna ve faaliyet sonuçlarına
etki edebilecek kamuya açıklanacak bilgiler,
zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, güncel ve
kolay erişilebilir biçimde www.ethicasigorta.com
adresinden kamunun kullanımına sunulur.
Şirket faaliyete başladığı 2016 yılından itibaren
tüm finansal bilgilerini ve faaliyet sonuçlarını
elektronik ortamda kamunun kullanımına
sunmayı taahhüt eder.
Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait
www.ethicasigorta.com internet sitesi aktif
olarak kullanılır.

Şirketin internet sitesinde; 28/10/2007 tarihli
ve 26684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye
İlişkin Yönetmeliğin “İnternet Sitesi Kurma
Zorunluluğu” başlıklı 13. maddesinin üçüncü
fıkrasının (a) bendinde yer alan bilgilere ek
olarak aşağıdaki bilgiler yer alır;
• Şirkete ait kurumsal bilgiler
• Ticaret sicili bilgileri
• Şirket ana sözleşmesi
• Yönetim kurulu üyeleri ile ilgili bilgiler
• Faaliyet raporları
• Bağımsız denetim raporları ile dipnotları da
içerecek şekilde cari yıl ve son beş yıla ait
mali tablolar,
• Şirketin misyonu ve vizyonu
Şirket “Bilgilendirme Politikası” mevzuat ile
belirlenenler dışında, kamuya hangi bilgilerin
açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi
sıklıkla ve hangi yollardan kamuya
duyurulacağı ve benzeri hususları içerir. Ticari
sır niteliğindeki bilgilerin belirlenmesinde,
şirketin şeffaflığı ile çıkarlarının korunması
arasındaki denge gözetilir.

Kâr payı dağıtım politikası, faaliyet raporunda
yer alır ve bilgilendirme politikası çerçevesinde
kamuya açıklanır.
4- Menfaat sahiplerinin hakları birbirinden
bağımsız olarak korunur.
Ethica Sigorta A.Ş. menfaat sahipleri arasında
çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir
menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna
dahil olması durumunda, sahip olunan
hakların korunması açısından mümkün
olduğunca dengeli bir politika izlenir.
Şirket, ürün ve hizmet sunumunda müşteri
memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri alır.
Müşterisine kaliteli hizmet sunmak ve müşteri
menfaatini olumsuz etkileyecek koşulları
önlemek amacıyla oluşturduğu müşteri odaklı
organizasyonunu sürekli olarak geliştirir,
ihtiyaç duyulan alt yapıyı ve sistemleri
oluşturur.
Ethica Sigorta A.Ş. ticari sır kapsamında,
müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin
gizliliğine özen gösterir. Şirket ile müşteriler ve
tedarikçiler arasında haksız menfaatten uzak,

iyi ilişkiler kurulması ve taraflar arasında
yapılan anlaşma koşullarına uyum sağlanması
için gerekli önlemleri alır. Bu amaçla
hazırladığı bilgi güvenliği politikaları ile
gerçekleştirdiği iç denetim, iç kontrol ve risk
yönetimi çalışmaları ile gerekli kontrol
çevresini oluşturur.
Şirket hizmet satın alma işlemleri Şirket satın
alma prosedür ve politikalarına uygun olarak
azami şeffaf koşullarda yapılır.
Şirket, işe alım politikalarını oluştururken ve
kariyer planlamalarını yaparken, eşit
koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması
ilkesini benimser. Bu anlayışla, katılımcı
yönetim tarzını geliştirir, çalışanların fikirlerini
açık bir şekilde beyan edebilecekleri periyodik
toplantılar düzenler. Ayrıca, yetenekli ve
potansiyel personel yönetimini etkin şekilde
yürütecek, yönetim ve uzmanlık becerilerini
geliştirecek aksiyonlar alır ve konuya yönelik
eğitim planlaması yapar. Çalışanların görev
tanımları ve görev dağılımı ilgili birim
yöneticisi tarafından belirlenir ve çalışanlara
tebliğ edilir.
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Ethica Sigorta A.Ş., çalışanlarının şirket içi
fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere
karşı korunması için önlemler alır,
çalışanlarına güvenli çalışma ortamı ve
koşulları sağlamayı hedefler.
2016 yılında açılışı yapılan tüm bölge
müdürlüğü ofisleri aynı standart ve
koşullarda, fiziki güvenlik ile ilgili yasal
düzenlemelerin gereklilikleri de dikkate
alınarak hazırlanmıştır. Aynı şekilde 2017
yılında kullanılmaya başlanacak yeni Genel
Müdürlük ofisinin de planlaması yapılmış,
Nisan 2017’de Genel Müdürlük çalışanları
daha güvenli ve çalışma koşulları çok daha iyi
olan bu yeni ofise nakledilecektir.
Ethica Sigorta A.Ş., sosyal sorumluluklarına karşı
duyarlı olup, çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına
ilişkin düzenlemelere maksimum düzeyde uyar,
bu konuya ilişkin Şirket çalışanlarının bilinçlendirme
çalışmaları gerçekleştirir. Şirket sosyal sorumluluk
projeleri kapsamında yardım, ihtiyaç ve
bilinçlendirme kampanyaları düzenler.
5- Ethica Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra
Kurulu faaliyetlerini adil, şeffaf, hesap
verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütür.
Yönetim Kurulu şirket politika ve stratejisini,
bu politika ve stratejilere ulaşmak için
izlenecek yolları, bu politika ve stratejilere
ilişkin gelişmeleri, gözetim ve değerlendirmede
izlenecek süreçleri belirler. Yönetim Kurulu,
sürekli ve etkin bir şekilde, ş irketin
hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini
ve geçmiş performansını gözden geçirir.
Gerektiği durumda gecikmeden ve sorun ortaya
çıkmadan önce önlem alır.

Şirket Yönetim Kurulu, icracı olmayan üyelerin
de yer aldığı, verilen görevleri ifa edebilecek
beceri ve tecrübeye sahip 5 üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük
görevleri farklı kişiler tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket ile menfaat
sahiplerinin çıkarlarını her şeyin üstünde
tutarak kararlarda tarafsızlıklarını korurlar.
Yönetim Kurulu düzenli olarak ve önceden
planlandığı şekilde periyodik olarak ve gerekli
görülen hallerde ise bu süreye bağlı olmaksızın
toplanır. Yönetim Kurulu, 2016 yılında her ay
toplantı gerçekleştirmiştir.
Yönetim Kurulu toplantı tarihleri bir önceki
toplantıda tespit edilir ve daha sonra da yazılı
olarak çağrı yapılır. Toplantı tarihleri, tüm
Üyelerin katılımını sağlanacak şekilde belirlenir,
öngörülemeyen istisnai durumlar dışında tüm
Üyelerin katılımıyla gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu gündemi, Yönetim Kurulu
Başkanı, Genel Müdür ve diğer Yönetim Kurulu
Üyelerinin önerileri doğrultusunda belirlenir.

6- Ücret politikasının belirlenmesinde şirketin
etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik
hedefleri göz önünde bulundurulur.

Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin
mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve
oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.
Üyelerin görevlerini tam olarak yerine
getirebilmeleri amacıyla her türlü bilgiye
zamanında ulaşmaları için gerekli alt yapı
oluşturulur.

Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yönetime
ve diğer personele verilecek ücretlere ilişkin
genel politika Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve diğer yöneticilerin
yetki ve sorumlulukları açık ve anlaşılabilir bir
şekilde belirlenir ve faaliyet raporunda açıklanır.
Üyeler üstlendikleri tüm sorumlulukları azami
özen ve dikkatle yerine getirir, sorumluluklarını
ifa ederken yeterli zaman ayırırlar.

Ücret ve diğer menfaatler belirlenirken tüm
Şirket personelinin sorumluluk ve yetkileri,
Şirketin başarısına yaptıkları katkı dikkate alınır.
Çalışanların yetkinlikleri ve yarattıkları katkı,
her yıl İnsan Değerleri ve Yetenek Yönetim
Departmanı koordinasyonunda gerçekleştirilen
hedef ve yetkinliklerinin değerlendirildiği performans
değerlendirme çalışması ile ölçümlenir. Performans
değerlendirmede, çalışanların sorumluluklarını
yerine getirirken sergiledikleri tutum ve davranışlar
da dikkate alınır. Performans değerlendirme
sonucuna bağlı olarak, ayrıca çalışanlar için
ihtiyaç varsa gelişim planı da hazırlanır.

06. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ | İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

İnsan Değerleri ve
Yetenek Yönetimi Uygulamaları
Genel Prensipler

Sosyal Olanaklar

İnsan Değerleri ve Yetenek Yönetimi olarak
şirketimizin sürdürülebilir performansını en
üst düzeye çıkarmak üzere; karşılıklı saygı ve
güvenin esas olduğu, belirlenen hedeflere
ulaşmada herkesin kendini sorumlu hissettiği
bir çalışma ortamı oluşturulması ana
hedefimizdir. Ethica Sigorta olarak, "hep
beraber başarmak ve mutlu olmak ” ilkesi ile
yaşayan bir şirketiz. Bizler mutlu çalışanlar ile
başarımızın daha da artacağına inanıyor ve
hedeflerimize doğru tüm paydaşlarımızla
beraber “biz bize” yürüyoruz.

Ethica Sigorta çalışanlarının tümüne grup
sağlık sigortası sağlanır. Çalışanların yol
masrafı şirket tarafından karşılanır. Ethica
Sigorta çalışanları yemek kartlarına yüklenen
yemek ücretleriyle şirket dışında kartın geçerli
olduğu her işletmede yemek yiyebilir.
Şirketimiz çalışanlarına doğum günleri için
ilave bir gün izin hediye etmektedir.

Çalışma Esasları ve Ücretler
Çalışma günleri hafta içi, 08:00-09:00 / 17:00-18:00
saatleri arasında olacak şekilde esnek olarak
düzenlenmiştir. Ücretlendirmede iş değerlendirme
ve ücret sistemine göre belirlenen kademe yapıları
göz önüne alınmaktadır. Aylık ücretler her ayın son
çalışma günü net olarak ödenmekte ve çalışanların
ücret artışı her yılın Ocak ayında yapılmaktadır.

Sosyal Aktiviteler
Ethica Sigorta çalışanları; işte olduğu kadar iş
dışında da birlikte vakit geçirmeyi, keyifli
anları paylaşmayı sevmektedir. Şirket bu tür
faaliyetlerin gelişmesine destek olmaktadır.

FİNANSAL TABLOLAR,
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE DİPNOTLAR

07. FİNANSAL TABLOLAR, BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE DİPNOTLAR | BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ethica Sigorta A.Ş.’nin
18 Ocak - 31 Aralık 2016
Hesap Dönemine Ait
Bağımsız Denetçi Raporu
Ethica Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu’na,

Finansal Tablolara İlişkin Rapor
1. Ethica Sigorta A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2016 tarihli bilançosu, 18 Ocak - 31 Aralık 2016
hesap dönemine ait gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli
muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki
finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu
2. Şirket yönetimi; finansal tabloların sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan
muhasebe ve finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeler ve bunlar ile düzenlenmeyen
konularda Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerini içeren; “Sigortacılık Muhasebe ve
Finansal Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde
sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal tabloların
hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.
Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu
3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkında
görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte
bulunan bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir
parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar,
etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların önemli
yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde
etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi,
finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi
de dahil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk
değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla,
işletmenin finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü
değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş
verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak finansal tabloların sunumunun
değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe
politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının
değerlendirilmesini de içerir.
Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün
oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
4. Görüşümüze göre finansal tablolar, Ethica Sigorta A.Ş.’nin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal durumunu ve 18 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal performansını ve
nakit akışlarını, Sigortacılık Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na uygun olarak tüm
önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor
5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca,
Şirket’in 18 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Şirket
esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli
bir hususa rastlanmamıştır.
6. TTK’nın 402. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.
PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 9 Mart 2017
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Ethica Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla
Ayrıntılı Bilanço
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

VARLIKLAR
IA-

B-

C-

D-

E-

F-

G-

I(*)

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

Dipnot

Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2016 (*)
192.317.169
99.823.022
-

2.12 ve 14
2.12 ve 14

92.494.147
32.688.168
32.688.168
154.118
154.118
72.614
(72.614)
28.488.179
25.559.539
2.928.640
1.396.415
527.336
845.599
1.118
22.362
255.044.049

2.8 ve 12.1
12.1

17
47.1
35
21 ve 35

Şirket, 18 Ocak 2016 tarihinde kurulmuş olup, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla bilançosu bulunmadığından, cari dönem bilançosu karşılaştırmalı
olarak sunulmamıştır.

Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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Ethica Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla
Ayrıntılı Bilanço
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

VARLIKLAR
IIA-

B-

C-

D-

E-

F-

G-

H-

II-

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

Dipnot

Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2016 (*)
2.134.711
385.660
799.807
567.661
(176.445)

2.5 ve 6

6
6
6
6
6
2.7 ve 8
8

558.028
1.759.116
227.413
1.809.637
(277.934)
3.893.827

8
8

Varlıklar Toplamı (I+II)
(*)

258.937.876

Şirket, 18 Ocak 2016 tarihinde kurulmuş olup, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla bilançosu bulunmadığından, cari dönem bilançosu karşılaştırmalı
olarak sunulmamıştır.

Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

Ethica Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla
Ayrıntılı Bilanço
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

YÜKÜMLÜLÜKLER
IIIA-

Dipnot

Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2016 (*)

III -

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Matematik Karşılığı - Net
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer
Yükümlülükler ile Karşılıkları
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş
Vergi ve Diğer Yükümlülükler
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları
6- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve
Diğer Yükümlülükleri (-)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3- Maliyet Giderleri Karşılığı
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı

(*)

Şirket, 18 Ocak 2016 tarihinde kurulmuş olup, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla bilançosu bulunmadığından, cari dönem bilançosu karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır.

B-

C-

D-

E-

F-

G-

H-

I-

Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

16.710.064
16.710.064
12.770.337
10.756.226
2.014.111
167.680.003
145.797.898
21.882.105
-

4 ve 19
4 ve 19

4 ve 19
4, 19 ve 47.1
2.24, 4 ve 17
2.24, 4 ve 17

7.394.828
7.246.713
148.115
4.724.471
4.724.471
2.232.770
2.106.898
72.073
53.799
211.512.473

23
23
17 ve 19
19
19
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Ethica Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla
Ayrıntılı Bilanço
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

YÜKÜMLÜLÜKLER
IVA-

Dipnot

Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2016 (*)

IV-

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Çıkarılmış Tahviller
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Matematik Karşılıklar - Net
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş
Vergi ve Diğer Yükümlülükler
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1-Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı

(*)

Şirket, 18 Ocak 2016 tarihinde kurulmuş olup, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla bilançosu bulunmadığından, cari dönem bilançosu karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır.

B-

C-

D-

E-

F-

GH-

I-

2.24, 4, 17 ve 47.1

2.19 ve 22
2.19 ve 22

793.465
793.465
91.284
91.284
64.668
64.668
949.417

Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

Ethica Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla
Ayrıntılı Bilanço
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

ÖZSERMAYE
VA-

B-

C-

DEFV-

Özsermaye
Ödenmiş Sermaye
1- Nominal) Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
5-Tescili Beklenen Sermaye
Sermaye Yedekleri
1- Hisse Senedi İhraç Primleri
2- Hisse Senedi İptal Kârları
3- Sermayeye Eklenecek Satış Kârları
4- Yabancı Para Çevirim Farkları
5- Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar (Yedekler)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi
6- Diğer Kâr Yedekleri
Geçmiş Yıllar Kârları
1- Geçmiş Yıllar Kârları
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1- Geçmiş Yıllar Zararları
Dönem Net Kârı
1- Dönem Net Kârı
2- Dönem Net Zararı (-)
Özsermaye Toplamı

Yükümlülükler ve Özsermaye Toplamı (III+IV+V)
(*)

Dipnot

2.13 ve 15

37
37

Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2016 (*)
50.000.000
50.000.000
(3.524.014)
(3.524.014)
46.475.986
258.937.876

Şirket, 18 Ocak 2016 tarihinde kurulmuş olup, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla bilançosu bulunmadığından, cari dönem bilançosu karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır.

Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

Ethica Sigorta A.Ş.
18 Ocak - 31 Aralık 2016 Hesap Dönemine Ait
Ayrıntılı Gelir Tablosu
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

I - TEKNİK BÖLÜM
A1-

234B1-

2-

345-

6CD1-

234E1-

2-

3-

45678FG1234567H1234I(*)

Hayat Dışı Teknik Gelir
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-)
1.1.3 -SGK’ya aktarılan primler
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri
Hayat Dışı Teknik Gider (-)
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
1.2- Muallak Taminatlar Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
Faaliyet Giderleri (-)
Matematik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5.1- Matematik Karşılıklar (-)
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
Diğer Teknik Giderleri (-)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)
Hayat Teknik Gelir
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1.- Brüt Yazılan Primler (+)
1.1.2.- Reasürör Devredilen Primler (-)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1.- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
1.2.2.- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.3.1.- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2.- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
Hayat Branşı Yatırım Geliri
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Kârlar
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
Hayat Teknik Gider
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
Matematik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
3.1- Matematik Karşılıklar (-)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
3.1.2- Kâr Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine
Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
3.2.2- Kâr Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine
Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) (+)
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
Faaliyet Giderleri (-)
Yatırım Giderler (-)
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D -E)
Emeklilik Teknik Gelir
Fon İşletim Gelirleri
Yönetim Gideri Kesintisi
Giriş Aidatı Gelirleri
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
Diğer Teknik Gelirler
Emeklilik Teknik Gideri
Fon İşletim Giderleri (-)
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
Faaliyet Giderleri (-)
Diğer Teknik Giderler (-)
Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)

Dipnot

Bağımsız Denetimden Geçmiş
18.01.2016 - 31 Aralık 2016 (*)

2.21 ve 24
24
10 ve 24
2.14, 10 ve 24

42.668.648
34.885.710
180.683.608
210.350.997
(12.023.670)
(17.643.719)

17
17
10 ve 17
10 ve 17

(145.797.898)
(169.219.047)
9.305.655
14.115.494

10

7.257.276
98.334
98.334
427.328
(43.783.696)
(26.830.301)
(4.948.196)
(5.634.064)
685.868

10

(21.882.105)
(22.605.035)
722.930

2.21

17
31 ve 32

(91.284)
(16.418.102)
(444.009)
(444.009)
(1.115.048)
-

Şirket, 18 Ocak 2016 tarihinde kurulmuş olup, 1 Ocak - 31 Aralık 2015 dönemine ilişkin gelir tablosu bulunmadığından, cari dönem gelir tablosu karşılaştırmalı olarak
sunulmamıştır.

Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

Ethica Sigorta A.Ş.
18 Ocak - 31 Aralık 2016 Hesap Dönemine Ait
Ayrıntılı Gelir Tablosu
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

II - TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
CFIJK-

L-

M-

N-

(*)

Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)
Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)
Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
Yatırım Gelirleri
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Kârlar
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi
4- Kambiyo Kârları
5- İştiraklerden Gelirleri
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
9- Diğer Yatırımlar
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
Yatırım Giderleri (-)
1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
6- Kambiyo Zararları (-)36
7- Amortisman Giderleri (-)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)
Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve
Kârlar ile Gider ve Zararlar (+/-)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)
2- Reeskont Hesabı (+/-)
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
7- Diğer Gelir ve Kârlar
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)
9- Önceki Yıl Gelir ve Kârları
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)
Dönem Net Karı veya Zararı
1- Dönem Kârı Veya Zararı
2- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları (-)
3- Dönem Net Kârı veya Zararı
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı

Dipnot

Bağımsız Denetimden Geçmiş
18.01.2016 - 31 Aralık 2016 (*)
(1.115.048)
(1.115.048)
12.184.002
3.370.817
464.861
6.625.758

26
26
36
-

1.722.566

-

(12.537.746)
(660.292)
(7.257.276)
(4.165.799)
(454.379)
-

6.1

(2.055.222)
(2.986.703)

47.5
-

13.379
845.599
123.286
(50.783)
(3.524.014)
(3.524.014)

21 ve 35
47.1
47.1
37

(3.524.014)
-

37

Şirket, 18 Ocak 2016 tarihinde kurulmuş olup, 1 Ocak - 31 Aralık 2015 dönemine ilişkin gelir tablosu bulunmadığından, cari dönem gelir tablosu karşılaştırmalı olarak
sunulmamıştır.

Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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Ethica Sigorta A.Ş.
18 Ocak - 31 Aralık 2016 Hesap Dönemine Ait
Nakit Akış Tablosu
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

Dipnot
A-

B-

C-

DEFG(*)

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)
8- Faiz ödemeleri (-)
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)
10- Diğer nakit girişleri
11- Diğer nakit çıkışları (-)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1- Maddi varlıkların satışı
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)
3- Mali varlık iktisabı (-)
4- Mali varlıkların satışı
5- Alınan faizler
6- Alınan temettüler
7- Diğer nakit girişleri
8- Diğer nakit çıkışları (-)
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1- Hisse senedi ihracı
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)
4- Ödenen temettüler (-)
5- Diğer nakit girişleri
6- Diğer nakit çıkışları (-)
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)

Bağımsız Denetimden Geçmiş
18.01.2016 - 31 Aralık 2016 (*)
180.197.056
(41.531.454)
138.665.602
(15.722.012)
122.943.590

6 ve 8

(4.369.048)
3.370.817
(998.231)

15

50.000.000
50.000.000

36

2.459.959
174.405.318
174.405.318

2.12

Şirket, 18 Ocak 2016 tarihinde kurulmuş olup, 1 Ocak - 31 Aralık 2015 dönemine ilişkin nakit akış tablosu bulunmadığından, cari dönem nakit akış tablosu karşılaştırmalı
olarak sunulmamıştır.

Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit (15 no’lu dipnot)
2- İç kaynaklardan
B- İşletmenin aldığı
kendi hisse senetleri
Gelir tablosunda yer almayan
kazanç ve kayıplar
Varlıklarda Değer Azalışı
Yabancı para çevrim farkları
Diğer kazanç ve kayıplar
Enflasyon düzeltme farkları
Dönem net zararı (37 no’lu dipnot)
Dağıtılan Temettü
Transfer

A-

-

-

-

-

50.000.000

-

-

-

50.000.000
50.000.000
-

-

İşletmenin
Kendi hisse
Senetleri (-)

-

-

-

-

-

Varlıklarda
Değer
Artışı/
(Azalışı)

-

-

-

-

-

Özsermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farkları

-

-

-

-

-

Yabancı
Para
Çevrim
Farkları

-

-

-

-

-

Yasal
Yedekler

-

-

-

-

-

Statü
Yedekleri

-

-

-

-

-

Diğer
Yedekler ve
Dağıtılmamış
Kârlar

(3.524.014)

(3.524.014)
-

-

-

-

Net
Dönem
Zararı

-

-

-

-

-

Geçmiş
Yıllar
Kârları

46.475.986

(3.524.014)
-

-

50.000.000
50.000.000
-

-

Toplam

Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

(*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
(**) Şirket 18 Ocak 2016 tarihinde kurulmuş olup, 1 Ocak - 31 Aralık 2015 dönemine ilişkin özsermaye değişim tablosu bulunmadığından, cari dönem özsermaye değişim tablosu karşılaştırılmalı olarak sunulmamıştır.

II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2016)
(I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)

DEFGHIJ-

C-

Önceki Dönem Sonu
Bakiyesi (18/01/2016) (**)

I-

Sermaye

Özsermaye Değişim Tablosu - Bağımsız Denetimden Geçmiş (*) (**)

[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

18 Ocak - 31 Aralık 2016 Hesap Dönemine Ait Özsermaye Değişim Tablosu

Ethica Sigorta A.Ş.

Ethica Sigorta A.Ş.
18 Ocak - 31 Aralık 2016 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].
1.

Genel Bilgiler

1.1 Ana şirketin adı: Ethica Sigorta A.Ş. (“Şirket”) 18 Ocak 2016 tarihinde 50.000.000 TL sermaye ile kurulmuş olup
sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirket’in ortakları ile ilgili bilgiler 2.13 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
1.2 Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, Şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi: Şirket, ana
sözleşmenin 18 Ocak 2016 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilanı ile birlikte faaliyetine başlamıştır. Şirket’in
adresi Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. Varyap Mer. Bus. I Blk. N:1 K:17 Ataşehir/İstanbul’dur. Şirket’in
Bakırköy/İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana’da şubeleri bulunmaktadır.
1.3 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Şirket, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmek
üzere kurulmuş olup kaza, hastalık/sağlık, kara araçları, su araçları, nakliyat, yangın ve doğal afetler, genel
zararlar, kara araçları sorumluluk, su araçları sorumluluk, genel sorumluluk, kefalet, finansal kayıplar, hukuksal
koruma ve destek branşları olmak üzere hayat dışı sigorta alanında faaliyet göstermek üzere ruhsatname almış
bulunmaktadır. Şirket, sigortacılık faaliyetlerine 2016 yılı içerisinde başlamıştır.
1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve 1.3 no’lu dipnotlarda
açıklanmıştır.
1.5 Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı:
18 Ocak 31 Aralık 2016
Üst düzey yönetici
Diğer

6
25
31

1.6 Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst
yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: 1.971.849 TL.
1.7 Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma geliştirme,
pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan
anahtarlar: Şirket, yatırım gelirleri ile teknik bölüme ilişkin personel, yönetim, araştırma ve geliştirme,
pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri ile diğer faaliyet giderlerini; Hazine Müsteşarlığı
tarafından yayınlanan 4 Ocak 2008 tarihli “Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan
Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge” ile söz konusu genelgede
değişiklik yapan 9 Ağustos 2010 tarihli 2010/9 sayılı Genelge hükümlerini dikkate alarak dağıtmaktadır.
1.8 Finansal tabloların tek bir şirketi mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği: Finansal tablolar tek bir şirketi
(Ethica Sigorta A.Ş.) içermektedir.
1.9 Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri olan
değişiklikler: Şirket’in adı ve diğer kimlik bilgileri 1.1, 1.2, ve 1.3 no’lu dipnotlarda belirtilmiştir.
1.10 Bilanço tarihinden sonraki olaylar: 18 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal tabloları değiştirme ve
onaylama yetkisi Yönetim Kurulu'nda olup, söz konusu finansal tabloların, yürürlükte bulunan muhasebe ilke
ve standartlarına göre hazırladığı ve ilgili mevzuat ve Şirket kayıtlarına uygun olduğu 9 Mart 2017 tarihinde
Yönetim Kurulu adına Genel Müdür H. Cemal Ererdi, Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Işıl Akyol, Mali İşler Genel
Müdür Yardımcısı Gülhan Akturan ve Aktüer Orhun Emre Çelik tarafından imzalanarak onaylamıştır. Bilanço
tarihinden sonraki olaylar 46 no’lu dipnotta açıklanmıştır.

Ethica Sigorta A.Ş.
18 Ocak - 31 Aralık 2016 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].
2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

2.1 Hazırlık Esasları
Şirket finansal tablolarını, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Hazine Müsteşarlığı’nın sigorta ve reasürans
şirketleri için öngördüğü esaslara göre hazırlamaktadır.
Finansal tablolar Hazine Müsteşarlığı tarafından, 30 Aralık 2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık Muhasebe Sistemi Tebliğ No:1)
içerisinde yer alan Sigortacılık Hesap Planı ile 27 Aralık 2011 tarih ve 2011/14 sayılı Sigortacılık Hesap Planında
Yeni Hesap Kodları Açılmasına Dair Sektör Duyurusu uyarınca düzenlenmektedir. Düzenlenen finansal
tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotları 18 Nisan 2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ ve 31 Mayıs 2012 tarih ve 2012/7 sayılı Yeni
Hesap Kodları ile Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Sektör Duyurusu uyarınca belirlenmektedir.
Şirket, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, sigortacılık ile ilgili teknik karşılıklarını, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu
çerçevesinde çıkarılan ve 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete ile; 17 Temmuz 2012 ve 28356 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan değişikler sonrası “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik
Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” (“Teknik
Karşılıklar Yönetmeliği”) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplamış ve finansal tablolara yansıtmıştır.
(2.24 no’lu dipnot).
Şirket, 14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans
Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda, söz konusu
yönetmelik ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından açıklanan
Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile Hazine
Müsteşarlığı tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik,
açıklama ve genelgeler çerçevesinde muhasebeleştirmektedir. Hazine Müsteşarlığı’nın 18 Şubat 2008 tarih ve
9 sayılı yazısına istinaden 2008 yılında “TMS 1-Finansal Tablolar ve Sunum”, “TMS 27-Konsolide ve Konsolide
Olmayan Finansal Tablolar”, “TFRS 1-TFRS’ye Geçiş” ve “TFRS 4-Sigorta Sözleşmeleri” bu uygulamanın kapsamı
dışında tutulmuştur. Bununla birlikte, sigorta şirketlerinin 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının
Düzenlenmesine İlişkin Tebliği 31 Mart 2009 tarihinden itibaren uygulamaları gerekmekte olup, Şirket’in bu
doğrultuda konsolide etmesi gereken kontrol ettiği bağlı ortaklığı bulunmadığından, konsolide finansal tablo
hazırlaması gerekmemektedir.
Finansal tablolar, maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır.
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları, aşağıda
yer alan 2.2 ila 2.24 no’lu dipnotlarda açıklanmaktadır.
Şirket, 18 Ocak 2016 tarihinde kurulduğundan 31 Aralık 2016 tarihli bilançosu ile 18 Ocak - 31 Aralık 2016
dönemine ait gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu ve nakit akış tablosu karşılaştırmalı olarak
sunulmamıştır.
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında Değişiklikler:
Şirket KGK tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş
standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır. Aşağıda özetlenen standartların
ve yorumların Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
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2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

31 Aralık 2016 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler
ve yorumlar:
•

TFRS 14, “Düzenlemeye dayalı erteleme hesapları”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ilk defa TFRS uygulayacak şirketlerin, düzenlemeye dayalı
erteleme hesap bakiyelerini önceki genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre finansal tablolarına
yansıtmaya devam etmesine izin vermektedir. Ancak daha önce TFRS uygulamış ve ilgili tutarı
muhasebeleştirmeyecek diğer şirketlerle karşılaştırılabilirliği sağlamak adına, tarife düzenlemesinin etkisinin
diğer kalemlerden ayrı olarak sunulması istenmektedir.

•

2014 Dönemi yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. İyileştirmeler 4 standartta değişiklik getirmiştir:
•
•
•
•

TFRS 5, “Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler”, satış yöntemlerine ilişkin
değişiklik
TFRS 7, “Finansal araçlar: Açıklamalar”, TFRS 1’e bağlı olarak yapılan, hizmet sözleşmelerine ilişkin
değişiklik
TMS 19, “Çalışanlara sağlanan faydalar” iskonto oranlarına ilişkin değişiklik
TMS 34, “Ara dönem finansal raporlama” bilgilerin açıklanmasına ilişkin değişiklik.

•

TFRS 11, “Müşterek anlaşmalar”daki değişiklik; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Müşterek faaliyetlerde pay edinimi ile ilgilidir. Standarttaki değişiklik ile
işletme tanımına giren bir müşterek faaliyette pay satın ediniminde bu payın nasıl muhasebeleşeceği konusunda
açıklık getirilmiştir.

•

TMS 16 “Maddi duran varlıklar” ve TMS 41 “Tarımsal faaliyetler”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinden itibaren geçerlidir. Bu değişiklik üzüm asması, kauçuk ağacı, palmiye
ağacı gibi bitkilerin finansal raporlamasını değiştirmektedir. Taşıyıcı bitkilerin, maddi duran varlıkların üretim
sürecinde kullanılmasına benzemesi sebebiyle, maddi duran varlıklarla aynı şekilde muhasebeleştirilmesine
karar verilmiştir. Buna bağlı olarak değişiklik bu bitkileri TMS 41’in kapsamından çıkararak TMS 16’nın
kapsamına alınmıştır. Taşıyıcı bitkiler üzerinde büyüyen ürünler ise TMS 41 kapsamındadır.

•

TMS 16 ve TMS 38’deki değişiklik: “Maddi duran varlıklar” ve “Maddi olmayan duran varlıklar”; 1 Ocak 2016
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle bir varlığın
kullanımını içeren bir faaliyetten elde edilen hasılatın, genellikle varlığın ekonomik yararlarının tüketimi
dışındaki etkenleri yansıttığından, hasılat esaslı amortisman ve itfa yöntemi kullanımının uygun olmadığına
açıklık getirmiştir.

•

TMS 27 ,“Bireysel finansal tablolar”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, işletmelere, bağlı ortaklık, iştirakler ve iş ortaklıklarındaki yatırımlarını
muhasebeleştirirken özkaynak yönetimini kullanmalarına izin vermektedir.

•

TFRS 10, “Konsolide finansal tablolar” ve TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar”; 1 Ocak 2016
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler yatırım
işletmeleri ve onların bağlı ortaklıkları için konsolidasyon muafiyeti uygulamasına açıklık getirir.

•

TMS 1, “Finansal tabloların sunuluşu”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler ile finansal raporların sunum ve açıklamalarını iyileştirmek
amaçlanmıştır.

İlgili değişikliklerin ve yorumların Şirket’in finansal tablolarına önemli etkileri olmamıştır.
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Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].
2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve değişiklikler:
•

TMS 7 “Nakit akış tabloları”ndaki değişiklikler; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler finansal tablo okuyucularının finansman faaliyetlerinden
kaynaklanan yükümlülük değişikliklerini değerlendirebilmelerine imkan veren ek açıklamalar getirmiştir.
Değişiklikler UMSK’nın ‘açıklama inisiyatifi’ projesinin bir parçası olarak finansal tablo açıklamalarının nasıl
geliştirilebileceğine dair çıkarılmıştır.

•

TMS 12 “Gelir vergileri”deki değişiklikler; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik bir varlığın gerçeğe uygun değerinden ölçülmesi durumunda ve gerçeğe
uygun değerinin vergi matrahından altında kalması durumunda ertelenmiş verginin muhasebeleştirilmesi ile
ilgili netleştirme yapmaktadır. Ayrıca ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi ile ilgili diğer bazı
yönleri de açıklığa kavuşturmaktadır.

•

TFRS 2 “Hisse bazlı ödemeler”deki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik nakde dayalı hisse bazlı ödemelerin ölçüm esaslarını ve bir
ödüllendirmeyi nakde dayalıdan özkaynağa dayalıya çeviren değişikliklerin nasıl muhasebeleştirileceğini
açıklamaktadır. Bu değişiklik aynı zamanda bir işverenin çalışanının hisse bazlı ödemesine ilişkin bir miktarı
kesmek ve bunu vergi dairesine ödemekle yükümlü olduğu durumlarda, TFRS 2’nin esaslarına bir istisna
getirerek, bu ödül sanki tamamen özkaynağa dayalıymışçasına işlem görmesini gerektirmektedir.

•

TFRS 9, “Finansal araçlar”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu standart TMS 39’un yerini almaktadır. Finansal varlıklar ve yükümlülüklerin
sınıflandırması ve ölçülmesi ile ilgili zorunlulukları ve aynı zamanda şuanda kullanılmakta olan, gerçekleşen
değer düşüklüğü zararı modelinin yerini alacak olan beklenen kredi riski modelini de içermektedir.

•

TFRS 15 “Müşterilerle yapılan sözleşmelerinden doğan hasılat”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Amerika’da Kabul Görmüş Muhasebe Standartları ile yapılan
uyum çalışması sonucu ortaya çıkan yeni standart hasılatın finansal raporlamasını ve finansal tabloların toplam
gelirlerinin dünya çapında karşılaştırılabilir olmasını sağlamayı amaçlamıştır.

•

TFRS 15 “Müşterilerle yapılan sözleşmelerinden doğan hasılat” daki değişiklikler; bu değişikliklerle edim
(performans) yükümlülüklerini belirleyen uygulama rehberliğine, fikri mülkiyet lisanslarının muhasebesine ve
işletmenin asil midir yoksa aracı mıdır değerlendirmesine (net hasılat sunumuna karşın brüt hasılat sunumu)
ilişkin açıklamaları içermektedir. Uygulama rehberliğindeki bu alanların her biri için yeni ve değiştirilmiş
açıklayıcı örnekler eklenmiştir. UMSK, aynı zamanda yeni hasılat standardına geçiş ile ilgili ek pratik tedbirler
dahil etmiştir.

•

TFRS 16 “Kiralama işlemleri”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu yeni standart mevcut TMS 17 rehberliğinin yerini alır ve özellikli kiralayanlar
açısından muhasebesinde geniş kapsamlı bir değişiklik yapar. Şu anki TMS 17 kurallarına göre kiralayanlar bir
kiralama işlemine taraf olduklarında bu işlem için finansal kiralama (bilanço içi) ya da faaliyet kiralaması
(bilanço dışı) ayrımı yapmak zorundalar. Fakat TFRS 16’ya göre artık kiralayanlar neredeyse tüm kiralama
sözleşmeleri için gelecekte ödeyecekleri kiralama yükümlülüklerini ve buna karşılık olarak da bir ‘varlık
kullanım hakkı’nı bilançolarına yazmak zorunda olacaklardır. UMSK kısa dönemli kiralama işlemleri ve düşük
değerli varlıklar için bir istisna öngörmüştür, fakat bu istisna sadece kiraya verenler açısından uygulanabilir.
Kiraya verenler için muhasebe neredeyse aynı kalmaktadır. Ancak UMSK’nın kiralama işlemlerinin tanımını
değiştirmesinden ötürü (sözleşmelerdeki içeriklerin birleştirilmesi ya da ayrıştırılmasındaki rehberliği
değiştirdiği gibi) kiraya verenler de bu yeni standarttan etkileneceklerdir. En azından yeni muhasebe modelinin
kiraya verenler ve kiralayanlar arasında pazarlıklara neden olacağı beklenmektedir. IFRS 16’ya göre biz
sözleşme belirli bir süre için belirli bir tutar karşılığında bir varlığın kullanım hakkını ve o varlığı kontrol etme
hakkını içeriyorsa o sözleşme bir kiralama sözleşmesidir ya da kiralama işlemi içermektedir.
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31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve değişiklikler
(Devamı):
•

TFRS 4 “Sigorta Sözleşmeleri”ndeki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 4’de yapılan değişiklik sigorta şirketleri için ‘örtülü yaklaşım (overlay
approach)’ ve ‘erteleme yaklaşımı (deferral approach)’ olarak iki farklı yaklaşım sunmaktadır. Buna göre:
•
•

Sigorta sözleşmeleri tanzim eden tüm şirketlere yeni sigorta sözleşmeleri standardı yayımlanmadan önce
TFRS 9 uygulandığında ortaya çıkabilecek olan dalgalanmayı kâr veya zararda muhasebeleştirmek yerine
diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirme opsiyonu sağlayacaktır ve
Faaliyetleri ağırlıklı olarak sigorta ile bağlantılı olan şirketlere isteğe bağlı olarak 2021 yılına kadar geçici
olarak TFRS 9’u uygulama muafiyeti getirecektir. TFRS 9 uygulamayı erteleyen işletmeler halihazırda var
olan UMS 39 ‘Finansal Araçlar’ standardını uygulamaya devam edeceklerdir.

•

TMS 40, “Yatırım amaçlı gayrimenkuller” standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin sınıflandırılmasına
ilişkin yapılan bu değişiklikler, kullanım amacında değişiklik olması durumunda yatırım amaçlı gayrimenkullere
ya da gayrimenkullerden yapılan sınıflandırmalarla ilgili netleştirme yapmaktadır. Bir gayrimenkulün
kullanımının değişmesi durumunda bu gayrimenkulün ‘yatırım amaçlı gayrimenkul’ tanımlarına uyup
uymadığının değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Bu değişim kanıtlarla desteklenmelidir.

•

2014 - 2016 dönemi yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler 3 standardı etkilemektedir:
•
•
•

•

TFRS 1, “Türkiye finansal raporlama standartlarının ilk uygulaması”; TFRS 7, TMS 19 ve TFRS 10
standartlarının ilk kez uygulama aşamasında kısa dönemli istisnalarının 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli
olarak kaldırılmıştır.
TFRS 12 “Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar”, standardın kapsamına ilişkin bir netleştirme
yapılmıştır. 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinden itibaren
geriye dönük olarak uygulanacaktır.
TMS 28 “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar”, 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olarak bir iştirak ya
da iş ortaklığının gerçeğe uygun değerden ölçülmesine ilişkin değişiklik.

TFRS Yorum 22, “Yabancı para cinsinden yapılan işlemler ve avanslar ödemeleri”, 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum yabancı para cinsinden yapılan
işlemler ya da bu tür işlemlerin bir parçası olarak yapılan ödemelerin yabancı bir para cinsinden yapılması ya da
fiyatlanması konusunu ele almaktadır. Bu yorum tek bir ödemenin yapılması/alınması durumunda ve birden
fazla ödemenin yapıldığı/alındığı durumlara rehberlik etmektedir. Bu rehberliğin amacı uygulamadaki çeşitliliği
azaltmaktadır.

Aşağıda yer alan standartlar, yorumlar ve değişikler KGK tarafından kamu görüşüne açık taslak metin olarak
yayımlanmıştır:
-

TFRS 9 “Finansal araçlar”
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31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve değişiklikler
(Devamı):
Aşağıda yer alan standartlar, yorumlar ve değişikler KGK tarafından henüz yayımlanmamıştır:
-

TFRS 2 “Hisse bazlı ödemeler” değişiklik
TFRS 15 “Müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılat” değişiklik
TFRS 16 “Kiralama İşlemleri”
TMS 7 “Nakit akış” tabloları değişiklik
TMS 12 “Gelir vergileri” değişiklik
TMS 40, ‘Yatırım amaçlı gayrimenkuller’
2014-2016 dönemi yıllık iyileştirmeleri
TFRS Yorum 22, ‘Yabancı para cinsinden yapılan işlemler ve avanslar
TFRS 4 ‘Sigorta Sözleşmeleri’ndeki değişiklikler

Yukarıdaki standart ve yorumlar ile getirilecek değişiklerin Şirket’in müteakip dönemlerdeki finansal tabloları
üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
2.2 Konsolidasyon
Şirket’in 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla
yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ve Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının
Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında yer alan bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.
2.3 Bölüm Raporlaması
Şirket, 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla sadece Türkiye’de ve sadece tek bir raporlanabilir bölüm olarak takip
edilen hayat dışı sigortacılık alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket halka açık olmayıp, TFRS 8 - “Faaliyet
Bölümleri” standardı kapsamında bölüm raporlaması yapmamaktadır.
2.4 Yabancı Para Çevrimi
Şirket’in fonksiyonel para birimi Türk Lirası’dır. Yabancı para ile yapılan işlemler, işlemin gerçekleştiği tarihteki
kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir. Bu işlemlerden doğan ve yabancı para cinsinden parasal varlık ve
yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurundan fonksiyonel para birimine çevrilmesiyle oluşan kur farkı kâr ve
zararı gelir tablosuna yansıtılır.
Parasal varlıklardan satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış yabancı para cinsinden finansal varlıkların iskonto
edilmiş değerleri üzerinde oluşan kur farkları gelir tablosuna, bu varlıkların makul değerindeki diğer tüm
değişiklikler ve bunlar üzerinde oluşan kur farkları özsermaye içerisinde ilgili hesaplara yansıtılır.
Parasal olmayan finansal varlık ve yükümlülüklerden kaynaklanan kur çevrim farkları ise makul değer
değişikliğinin bir parçası olarak kabul edilir ve söz konusu farklar diğer makul değer değişikliklerinin takip
edildiği hesaplarda yansıtılır.
2.5 Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile gösterilmektedir.
Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak
ayrılmaktadır. Maddi duran varlıkların, faydalı ömürleri esas alınarak tahmin edilen amortisman dönemleri,
aşağıda belirtilmiştir:
Makine ve teçhizatlar
Demirbaş ve tesisatlar
Diğer maddi varlıklar (Özel maliyet bedelleri dahil)

3 - 4 yıl
3 - 10 yıl
3 - 5 yıl

Maddi varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası bir değer
düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi varlığın kayıtlı değeri geri
kazanılabilir değerinden fazla ise kayıtlı değeri, karşılık ayrılmak suretiyle geri kazanılabilir değerine indirilir.
Maddi varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla oluşan kâr ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri
hesaplarına dahil edilirler (6 no’lu dipnot).
2016 FAALİYET RAPORU |

| 75

Ethica Sigorta A.Ş.
18 Ocak - 31 Aralık 2016 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].
2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Şirket’in, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkulü yoktur.
2.7 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş bilgisayar yazılımlarını ve sistemsel veri/analiz modüllerini
içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve elde edildikleri tarihten
sonra tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. Değer
düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine
getirilir. Maddi olmayan duran varlıkların amortisman süreleri 3 ila 10 yıl arasında değişmektedir (8 no’lu dipnot).
2.8 Finansal Varlıklar
Şirket, finansal varlıkları “Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar)”dan oluşmaktadır. Esas
faaliyetlerden alacaklar, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar olup finansal tablolarda finansal
varlık olarak sınıflandırılmıştır.
Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar):
Krediler ve alacaklar, borçluya sigortacılık hizmeti sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır. Söz konusu
alacaklar ilk olarak makul değerleri üzerinden kayda alınmaktadır. İlgili alacakların teminatı olarak alınan
varlıklara ilişkin ödenen harçlar ve benzeri diğer masraflar işlem maliyeti olarak kabul edilmemekte ve gider
hesaplarına yansıtılmaktadır.
Şirket, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda gerekli gördüğü durumlarda alacakları için
karşılık ayırmaktadır. Şirket tahminlerini belirlerken risk politikaları ve ihtiyatlılık prensibi doğrultusunda,
mevcut alacak portföyünün genel yapısı, sigortalı ve aracıların mali bünyeleri, mali olmayan verileri ve
ekonomik konjonktürü dikkate almaktadır (12 no’lu dipnot).
2.9 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Varlıklarda değer düşüklüğü ile ilgili hususlar, ilgili varlıklara ilişkin muhasebe politikalarının açıklandığı
dipnotlarda yer almaktadır. Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları 43
no’lu dipnotta, dönemin karşılık giderleri ise 47.5 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
2.10 Türev Finansal Araçlar
Şirket’in faaliyetleri, temel olarak işletmeyi kurlar ve faiz oranlarındaki değişimlere bağlı olan finansal risklere
maruz bırakır. Şirket, gelecekte gerçekleşecek döviz işlemlerine bağlı kur dalgalanmaları ile ilişkilendirilen
finansal risklerini yönetmek amacıyla türev finansal araçları (esas olarak döviz kuru swap işlemleri) kullanabilir.
Şirket, türev finansal araçları riskten korunma aracı olarak belirlememiştir ve buna bağlı olarak bu türev
işlemlerinin rayiç değerlerindeki değişim cari yıl kâr veya zarar tablosu ile ilişkilendirilir. Türev işlemlerden
doğan yükümlülük ve alacaklar sözleşme tutarları üzerinden nazım hesaplara takip edilmektedir.
2.11 Finansal Varlıkların Netleştirilmesi (Mahsup Edilmesi)
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net
olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin
birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
2.12 Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen, kısa
vadeli, yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan 3 aydan kısa yatırımları içermektedir.
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2.12 Nakit ve Nakit Benzerleri (Devamı)
Nakit akış tablosuna esas teşkil eden nakit ve nakit benzerleri aşağıda gösterilmiştir:
31 Aralık 2016
99.823.022
92.494.147
(464.861)

Bankalar (14 no’lu dipnot)
Banka garantili kredi kartı alacakları (14 no’lu dipnot)
Eksi - faiz tahakkukları (-)
Eksi - bloke banka mevduatları
(14 ve 43 no’lu dipnotlar) (*)

(17.446.990)

Nakit ve nakit benzerleri toplamı

174.405.318

(*) Söz konusu bloke banka mevduatlardaki değişim nakit akım tablosunda esas faaliyetlerden diğer nakit çıkışları içerisine dahil edilmiştir.

2.13 Sermaye
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2016
Sermayedarın Adı

Pay Oranı (%)

Pay Tutarı

67
33

33.500.000
16.500.000

100

50.000.000

Mehmet Murat AKDOĞAN
Hakkı Cemal ERERDİ
Toplam

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar bulunmamaktadır.
Şirket’in sermayesi ile ilgili diğer bilgiler 15 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
2.14 Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri - Sınıflandırma
Sigorta sözleşmeleri, sigorta ettirenin poliçede belirlenmiş risklerini sigorta edene “Sigorta Şirketi” transfer
eden sözleşmelerdir. Sigorta sözleşmeleri, sigortalıyı olası hasarların olumsuz ekonomik sonuçlarına karşı
sigorta poliçesinde belirtilmiş, limit ve şartlar çerçevesinde korur.
Şirket tarafından üretilen temel sigorta sözleşmeleri aşağıda da anlatıldığı gibi yangın, nakliyat, kaza,
mühendislik başta olmak üzere hayat dışı branşlardaki sigorta sözleşmeleridir:
Yangın sigorta sözleşmeleri, ev ve iş yerleri için yangın ile hırsızlık teminatı başta olmak üzere deprem, mali
mesuliyet, kira kaybı, cam kırılması ve kâr kaybı gibi farklı ek teminatları da kapsamaktadır. Nakliyat branşı
içerisinde kabul edilen rizikolar olarak emtea, tekne, tekne inşaat ve marina sorumlulukları sıralanabilir. İnşaat,
montaj, makine kırılması elektronik cihaz, kâr kaybı gibi teminatların verildiği mühendislik sigorta sözleşmeleri
arasında yer alırken, kasko, trafik, muhtelif sorumluluk, emniyeti suiistimal, cam kırılması ve hırsızlık sigortaları
kaza branşı sigorta sözleşmeleri içersinde bulunmaktadır.
Ayrıca DASK tarafından üretilen zorunlu deprem sigortası sözleşmeleri de bulunmaktadır. Sigorta sözleşmelerinden
oluşan gelir ve yükümlülüklerin hesaplama esasları 2.21 ve 2.24 no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
Reasürans Sözleşmeleri
Reasürans sözleşmeleri, Şirket tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleşmesiyle ilgili oluşabilecek
kayıplar için Şirket ve reasürans şirketleri tarafından yürürlüğe konulan, bedeli ödenen ve sigorta sözleşmeleri
olarak sınıflandırılabilmesi için gerekli şartları karşılayan sözleşmelerdir.
Şirket’in faaliyette bulunduğu branşlara bağlı olarak bölüşmeli kot-par ve hasar fazlası anlaşmaları
bulunmaktadır. Yıllık reasürans sözleşmeleri çerçevesinde devredilen prim, hasar ve teknik karşılıklar, ilgili
oldukları sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan gelir ve yükümlülükler ile aynı bazda kayıtlara yansıtılır.
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Reasürans Sözleşmeleri (Devamı)
Şirket’in, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yangın, kasko, cam kırılması, hırsızlık, ihtiyari deprem, ferdi kaza,
makine kırılması, elektronik cihaz, tekne ve sağlık branşlarında bölüşmeli yıllık kot-par anlaşmaları
bulunmaktadır. Söz konusu kot-par anlaşmaları, reasürörlerin hasarlardan kaynaklanan sorumluluğunun
sonraki dönemlerde de devam ettiği run-off esaslı reasürans sözleşmesidir.
Ayrıca, Şirket’in belirli rizikolar için sigorta sözleşmesi bazında ihtiyari reasürans anlaşmaları da bulunmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na Devredilen Primler
25 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un (“Kanun”) 59. maddesiyle değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu’nun 98. maddesi ile trafik kazaları nedeniyle ilgililere yapılan sağlık hizmet bedellerinin tahsil ve
tasfiyesi yeni usul ve esaslara bağlanmıştır. Bu çerçevede trafik kazaları sebebiyle bütün resmi ve özel sağlık
kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına
bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından karşılanacaktır. Yine Kanun’un Geçici 1. maddesine
göre Kanun’un yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri
bedellerinin SGK tarafından karşılanması hükme bağlanmıştır.
Kanun’un söz konusu maddeleri çerçevesinde oluşacak hizmet bedelleri ile ilgili olarak sigorta şirketlerinin
yükümlülüğü, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 27 Ağustos 2011 tarihli “Trafik Kazaları Nedeniyle
İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
(“Yönetmelik”), 15 Eylül 2011 tarih ve 2011/17 sayılı “Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet
Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına İlişkin Usül ve Esaslar
Hakkında Genelge” (“2011/17 sayılı Genelge”), 17 Ekim 2011 tarih ve 2011/18 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu’na
(SGK) Tedavi Masraflarına İlişkin Yapılan Ödemelerin Muhasebeleştirilmesine ve Sigortacılık Hesap Planında
Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Genelge (“2011/18 sayılı Genelge”), 16 Mart 2012 tarih ve 2012/3 sayılı “Trafik
Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge”
(“2012/3 sayılı Genelge) ve 30 Nisan 2012 tarih ve 2012/6 sayılı “Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan
Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişikliğe İlişkin
Sektör Duyurusu”nda (“2012/6 no’lu Sektör Duyurusu”) açıklanan esaslara göre belirlenmiştir. Bu çerçevede,
Kanun’un yayımlandığı tarihten sonra meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan tedavi masraflarıyla
ilgili olmak üzere, Şirket’in “Zorunlu Taşımacılık Sigortası”, “Zorunlu Trafik Sigortası” ve “Zorunlu Koltuk Ferdi
Kaza Sigortası” branşlarında 25 Şubat 2011 tarihinden sonra yazılan poliçelere ilişkin olarak Yönetmelik,
2011/17 sayılı Genelge, 2012/3 sayılı Genelge ve 2012/6 no’lu SektörDuyurusu kapsamında belirlenen primleri
SGK’ya aktarması gerekmektedir. Şirket yukarıda anlatılan esaslar çerçevesinde 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
17.643.719 TL tutarında devredilen primi “SGK’ya aktarılan primler” hesabı altında muhasebeleştirmiştir (19 ve
24 no’lu dipnotlar).

2.15 Sigorta ve Yatırım Sözleşmelerinde İsteğe Bağlı Katılım Özellikleri
Yoktur.
2.16 İsteğe Bağlı Katılım Özelliği Olmayan Yatırım Sözleşmeleri
Yoktur.
2.17 Krediler
Yoktur.

Ethica Sigorta A.Ş.
18 Ocak - 31 Aralık 2016 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].
2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

2.18 Vergiler
Kurumlar Vergisi
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2016 yılı için %20’dir. Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi
yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak
kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr
dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleşik
kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan
temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın
14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait
olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup
edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalması durumunda bu tutar nakden iade alınabileceği gibi
devlete karşı olan diğer mali borçlara da mahsup edilebilir.
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların %75’i, Kurumlar Vergisi
Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle özsermaye tutulması şartı ile vergiden istisnadır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum
kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın
25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve
hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
Ertelenmiş Vergi
Ertelenmiş vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan
değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlık ve
yükümlülükleri, yürürlükte olan veya bilanço tarihi itibarıyla yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı
dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması
beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek
suretiyle geçici farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır (21 no’lu dipnot).
2.19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Şirket, kıdem tazminatı ve izin haklarına ilişkin yükümlülüklerini “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye
Muhasebe Standardı” (“TMS 19”) hükümlerine göre muhasebeleştirmektedir. Kıdem tazminatı karşılıkları
bilançoda “Kıdem tazminatı karşılığı”, izin haklarına ilişkin karşılık ise bilançoda “Maliyet giderleri karşılığı”
hesabında sınıflandırmaktadır.
Şirket, Türkiye’de mevcut iş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda belirtilen
davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür.
Kıdem tazminatı karşılığı, İş Kanunu kapsamında oluşması muhtemel yükümlülüğün, belirli aktüeryal
tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmıştır (22 no’lu dipnot).
TMS 19’da 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olacak
şekilde yapılan değişiklik sonucunda, çalışanlara sağlananan faydalara ilişkin yükümlülüklerle ilgili olarak
yapılan hesaplamalarda ortaya çıkan aktüeryal kayıp ve kazançların, doğrudan özsermaye içerisinde
muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Şirket’in 18 Ocak 2016 tarihinde kurulması nedeniyle cari dönemde
ortaya çıkan kıdem tazminat yükümlüğünün tamamı gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir (22 no’lu dipnot).
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2.20 Karşılıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin
muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda
finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz
önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın
tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit
akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü
değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen
kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Şirket’in tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir
veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün
yükümlülükler şarta bağlı yükümlülükler olarak değerlendirilmekte ve finansal tablolara dahil edilmemektedir
(23 no’lu dipnot).
2.21 Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi
Yazılan Primler
Yazılan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller çıktıktan sonra kalan tutarı ifade
etmektedir. 2.24 no’lu dipnotta açıklandığı üzere prim gelirleri, yazılan primler üzerinden kazanılmamış prim
karşılığı ayrılması suretiyle tahakkuk esasına göre finansal tablolara yansıtılmaktadır.
Reasürans Komisyonları
Reasürans şirketlerine devredilen primler ile ilgili alınan komisyonlar cari dönem içinde tahakkuk ettirilir ve
gelir tablosunda, teknik bölümde, faaliyet giderleri içerisinde yer almaktadır. 2.24 no’lu dipnotta açıklandığı
üzere reasürans komisyon gelirleri, alınan komisyonlar üzerinden ertelenmiş komisyon gelirleri ayrılması
suretiyle tahakkuk esasına göre finansal tablolara yansıtılmaktadır.
Rücu ve Sovtaj Gelirleri ile Rücu Alacakları
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolarda Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 20 Eylül
2010 tarih ve 2010/13 sayılı “Rücu ve Sovtaj Gelirlerine İlişkin Genelge”ye istinaden Şirket, tazminat ödemesini
gerçekleştirerek sigortalılarından ibraname veya ödemenin yapıldığına dair belgenin alınmış olunması ve karşı
sigorta şirketine ya da 3. şahıslara bildirim yapılması kaydıyla, borçlu sigorta şirketinin teminat limitine kadar
olan rücu alacağı tahakkuk ettirmektedir. Söz konusu tutarın tazminat ödemesini takip eden altı ay içerisinde
karşı sigorta şirketinden veya dört ay içerisinde 3. şahıslardan tahsil edilememesi durumlarında bu alacaklar
için alacak karşılığı ayrılmaktadır.
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla tahakkuk eden rücu ve sovtaj gelirlerinin branş bazında detayı aşağıdaki gibidir (12.1 no’lu dipnot):
Brüt

31 Aralık 2016
Reasürans payı

Net

Kara araçları
Kara araçları sorumluluk

497.189
71.340

(141.201)
-

355.988
71.340

Toplam

568.529

(141.201)

427.328

Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilmiş olan rücu ve sovtaj alacaklar için hesaplanan alacak
karşılığı bulunmamaktadır.
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Rücu ve Sovtaj Gelirleri ile Rücu Alacakları (Devamı)
18 Ocak - 31 Aralık 2016 dönemine ilişkin tahsil edilen rücu ve sovtaj gelirlerinin branş bazında detayı aşağıdaki gibidir:
Brüt

18 Ocak - 31 Aralık 2016
Reasürans payı

Net

Kara araçları
Kara araçları sorumluluk

68.482
12.781

(19.449)
-

49.033
12.781

Toplam

81.263

(19.449)

61.814

Faiz Gelirleri
Faiz geliri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir.
2.22 Finansal Kiralamalar
Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla finansal kiralama yoluyla edindiği finansal varlığı bulunmamaktadır.
2.23 Kâr Payı Dağıtımı
Temettü borçları kâr dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak finansal tablolara yansıtılır.
2.24 Teknik Karşılıklar
Kazanılmamış Primler Karşılığı
Kazanılmamış primler karşılığı, nakliyat branşı primleri hariç olmak üzere, bilanço tarihi itibarıyla yürürlükte
bulunan tüm poliçeler için tahakkuk etmiş primlerin gün esasına göre takip eden döneme sarkan kısmı olarak
hesaplanmıştır. Gün esasına göre takip eden döneme sarkan kısım hesap edilirken genel uygulamada
poliçelerin öğlen 12:00’de başlayıp yine öğlen 12:00’de sona erdiği varsayılmıştır. Teknik Karşılıklar Yönetmeliği
uyarınca, kazanılmamış primler karşılığı ile bu karşılığın reasürans payı, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri
için tahakkuk etmiş primler ile reasürörlere devredilen primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim
yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmı olarak
hesaplanmış ve kayıtlara yansıtılmıştır. Belirli bir bitiş tarihi olmayan emtea nakliyat branşı poliçeleri için son üç
ayda yazılan primlerin % 50’si kazanılmamış primler karşılığı olarak ayrılmaktadır (17 no’lu dipnot).
Ertelenmiş Üretim Giderleri ve Ertelenmiş Komisyon Gelirleri ile Asistans Primleri
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 28 Aralık 2007 tarih ve 2007/25 sayılı Genelge uyarınca, yazılan
primler için aracılara ödenen komisyonlar ile reasürörlere devredilen primler nedeniyle reasürörlerden alınan
komisyonların gelecek dönem veya dönemlere isabet eden kısmı, bilançoda sırasıyla “Ertelenmiş üretim
giderleri” ve “Ertelenmiş komisyon gelirleri” hesaplarında, gelir tablosunda ise faaliyet giderleri hesabı altında
netleştirilerek muhasebeleştirilmektedir (17 no’lu dipnot).
Şirket, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla asistans hizmeti aldığı şirketlere cari dönemde yaptığı ödemelerin gelecek
dönemlerle ilgili olan 2.242.155 TL tutarındaki kısmını erteleyerek, bilançoda “gelecek aylara ait diğer giderler”
hesabı altında finansal tablolarına yansıtmıştır (47.1 no’lu dipnot).
Muallak Tazminat Karşılığı
Şirket, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap
döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise tahmini bedelleri ile
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri için muallak tazminat karşılığı ayırmaktadır. Muallak
hasar karşılığı eksper/aktüer raporlarına veya sigortalı ile eksper/aktüerin değerlendirmelerine uygun olarak
belirlenmekte olup ilgili hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilmemektedir.
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Muallak Tazminat Karşılığı (Devamı)
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat karşılığı ile; içeriği ve
uygulama esasları, Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ve 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 5 Aralık 2014
tarih ve 2014/16 sayılı “Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelge” ve ilgili düzenlemelerde belirlenmiş olan
aktüeryal zincir merdiven yöntemleri kullanılarak belirlenen tutar arasındaki fark gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş tazminat bedeli olarak muhasebeleştirilmektedir. 2014/16 sayılı genelgeye göre, gerçekleşmiş ancak
rapor edilmemiş tazminat bedellerine ilişkin hesaplamalarda kullanılan verinin seçimi, düzeltme işlemleri, en
uygun metodun ve gelişim faktörlerinin seçimi ile gelişim faktörlerine müdahele aktüeryal yöntemler
kullanılarak Şirket aktüeri tarafından yapılır. İlgili genelgede gerçekleşmiş ancak raporlanmamış hasar karşılığı
hesaplamasında, Standart Zincir, Hasar/Prim, Cape Cod, Frekans Şiddet, Munich Zinciri veya Bornhuetter Ferguson aktüeryal zincirleme merdiven metodlarının (“AZMM”) kullanılacağı belirtilmiş ve şirketlere her branş
için bu yöntemlerden birini seçme hakkı tanınmıştır.
Şirket, sigortacılık faaliyetlerine 2016 yılı üçüncü çeyreğinde başladığından, muallak hasar ve tazminat
karşılıkları ile ilgili hesaplamalarda, Teknik Karşılıklar Yönetmeliği’nde yeni faaliyete başlanan branşlara ilişkin
olarak öngörülen esaslar dikkate alınmıştır. Bu çerçevede, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat
bedelleri ile muallak tazminat karşılığı yeterlilik farkı, Şirket aktüeri tarafından yapılan hesaplamalara istinaden
tespit edilmiştir.
Şirket’in sigortacılık faaliyetlerine 2016 yılı üçüncü çeyreğinde başlaması sebebiyle, 1 Ocak 2015 tarihinde
yürürlüğe girmiş olan 5 Aralık 2014 tarih ve 2014/16 sayılı “Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelge”de
belirlenmiş olan aktüeryal zincirleme merdiven metodlarına göre sağlıklı bir hesaplama yapabilmek için yeterli
hasar verisi oluşmamış bulunduğundan, faaliyet gösterdiği bütün branşlar için gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş tazminat bedelinin hesaplanması sırasında, Şirket aktüerinin görüşleri çerçevesinde, 30 Eylül 2016
tarihi itibarıyla temin edilen sektör ortalamaları kullanılmış olup 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla brüt
16.092.737 TL ve net 15.951.570 TL tutarındaki gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelini muallak
tazminat karşılıklarına ilave ederek finansal tablolarına yansıtmıştır. Şirket, gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş tazminat bedeli hesaplamalarını brüt olarak yapmakta ve yürürlükte bulunan reasürans
anlaşmalarına bağlı olarak net tutarlara ulaşmaktadır (17 no’lu dipnot).
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 10 Haziran 2016 tarihli ve 2016/22 sayılı “Muallak Tazminat
Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkında Genelge” çerçevesinde şirketlere,
sigortacılık mevzuatına göre hesapladığı ve ayırdığı muallak tazminat karşılığının oluşturacağı net nakit
akışlarını iskonto edebilme olanağı tanınmıştır. Şirket, söz konusu muhasebe politikası değişikliğini yapmayı
tercih etmemiş olup, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla hesapladığı muallak tazminat karşılığı tutarını iskonto
uygulamaksızın finansal tablolarına yansıtmıştır.
Yeni faaliyete başlanılan branşlar için, faaliyete başlandığı tarihten itibaren beş yıl boyunca, muallak tazminat
karşılıklarının yeterliliğinin ölçülmesi amacıyla, her dönem sonunda Şirket aktüeri tarafından branşlar itibarıyla
muallak tazminat karşılığı yeterlilik tablosu düzenlenir. Yeterlilik tablosu düzenlemesi sırasında; tahakkuk etmiş
ve hesaben tespit edilmiş, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş muallak tazminatlar ile tüm gider payları
dikkate alınır. Bu çerçevede, ayrılan muallak tazminat karşılığının, bu karşılıkların konusu olan dosyalara ilişkin
olarak tüm gider payları da dahil olmak üzere fiilen ödemiş olduğu tazminat bedeli toplamına oranı olan
muallak tazminat karşılığı yeterlilik oranını gösterir. Bu branşlara ilişkin muallak tazminat karşılığı yeterlilik
oranının %100’ün üstünde olması halinde, bu oran ile %100 oranı arasındaki fark, cari dönem muallak tazminat
karşılığı ile çarpılarak yeterlilik oranı fark tutarı bulunur. Yeterlilik oranı fark tutarı her bir branş için ayrı ayrı ilave
edilerek cari yılda ayrılacak nihai muallak tazminat karşılığı hesaplanır. Şirket’in 2016 yılı üçüncü çeyreğinde
sigortacılık faaliyetlerine başlaması sebebiyle, hesaplamaya konu branşlar için henüz yeterli hasar verisinin
oluşmaması nedeniyle, Şirket aktüerinin de görüşleri çerçevesinde, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla muallak
tazminat karşılığı yeterlilik karşılığı hesaplanmamıştır.
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2.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Devam Eden Riskler Karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca sigorta şirketleri, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri dolayısıyla
ortaya çıkabilecek tazminatların, ilgili sözleşmeler için ayrılmış kazanılmamış primler karşılığından fazla olma
ihtimaline karşı, beklenen hasar prim oranını dikkate alarak devam eden riskler karşılığı ayırmakla
yükümlüdürler. Beklenen hasar prim oranı, gerçekleşmiş hasarların kazanılmış prime bölünmesi suretiyle
bulunur. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 13 Aralık 2012 tarih ve 2012/15 sayılı “Devam Eden Riskler
Karşılığı Hesaplamasında Yapılan Değişiklik Hakkında Genelge” (“2012/15 no’lu Genelge”) uyarınca, söz konusu
beklenen hasar prim oranı hesaplaması 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla ana branş bazında yapılmıştır. Branş
bazında hesaplanan beklenen hasar prim oranının % 95’in üzerinde olması halinde, % 95’i aşan oranın net
kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar, net devam eden riskler karşılığı, % 95’i
aşan oranın brüt kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar brüt devam eden riskler
karşılığı olarak hesaplanır. Brüt tutar ile net tutar arasındaki fark ise reasürör payı olarak dikkate alınır.
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ve Hazine Müsteşarlığının 11 Kasım 2016 tarih ve 2016/37 (“Devam Eden Riskler
Karşılığına İlişkin Genelge 2016/37”) sayılı Genelgesi ile şirketlere, Devam Eden Riskler Karşılığı hesaplamasını,
Kara Araçları, Kara Araçları Zorunlu Mali Mesuliyet (Zorunlu Trafik ve İhtiyari Mali Mesuliyet ayrı ayrı olmak
üzere) ve Genel Sorumluluk branşlarında, son dört kaza çeyreğine ilişkin hasar prim oranları üzerinden
hesaplama yapabilmeleri imkanı tanınmıştır. Bu hesaplamaya göre hasar prim oranının 2016 yılı için % 95’i,
2017 yılı için % 90’ı ve sonraki yıllarda ise %85’i aşması durumunda, aşan kısmın kazanılmamış primler karşılığı
ile çarpılması suretiyle hesaplama yapılacaktır.
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, yeni faaliyete başlanılan branşlarda, devam eden riskler karşılığının,
faaliyete başlanılmasını takip eden yirmi dördüncü ayın sonuna kadar Şirket aktüeri tarafından hesaplanması
gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirket sigortacılık faaliyetlerine 2016 yılı üçüncü çeyreğinde başladığından, 31
Aralık 2016 tarihi itibarıyla ayrılması gereken devam eden riskler karşılığına ilişkin değerlendirme Şirket aktüeri
tarafından yapılmış olup, bu değerlendirme sonucunda, Şirket’in devam eden riskler karşılığı ayırmasına gerek
olmadığı tespit edilmiştir.
Dengeleme Karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, sigorta şirketleri, takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek
tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere kredi deprem
teminatları içeren sigorta sözleşmeleri için dengeleme karşılığı ayırmak zorundadırlar. Söz konusu karşılık her
bir yıla tekabül eden net deprem ve kredi primlerinin % 12’si oranında hesaplanır. Net primin hesaplanmasında,
bölüşmesiz reasürans anlaşmaları için ödenen tutarlar devredilen prim olarak kabul edilir.
Şirket, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 91.284 TL tutarında dengeleme karşılığı ayırmıştır (17 ve 47.1 no’lu
dipnotlar).

3.

Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını,
şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve
giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe
değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe ve diğer faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki
olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak değerlendirilir. Bu değerlendirme ve tahminler, yönetimin
mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlarından
farklılık gösterebilir.
Şirket için en önemli muhasebe tahminlerinden biri yürürlükte olan poliçelerinden doğacak teknik giderlere
ilişkin nihai net yükümlülüklerin tahmin edilmesidir. Sigortacılık ile ilgili yükümlülüklerin tahmin edilmesi,
doğası itibarıyla çok sayıda belirsizliğin değerlendirilmesini içerir.
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3.

Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri (Devamı)
Gelir vergileri
Nihai vergi tutarına olan etkileri kesinleşmeyen ilgili birçok işlem ve hesaplama normal iş akışı sırasında
gerçekleşmekte olup bu gibi durumlar gelir vergisi karşılığı belirlenmesi sırasında önemli muhakemelerin
kullanılmasını gerektirmektedir. Şirket, ileriye taşınan mali zararlardan doğan ve gelecekte vergilendirilebilecek
karlar aracılığıyla gerçekleşecek olan ertelenmiş vergi varlıklarını ve vergisel olayların sonucunda ödenmesi
tahmin edilen ek vergilerin oluşturduğu vergi yükümlülüklerini kayıtlarına almaktadır. Bu konular ile ilgili
oluşan nihai vergisel sonuçların başlangıçta kaydedilen tutarlardan farklı olduğu durumlarda, bu farklar
belirlendiği dönemlerdeki gelir vergisi ve ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini etkileyebilecektir.
Şirket, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, 2.055.888 TL tutarındaki toplam birikmiş vergi zararlarının tamamını,
mevcut en iyi tahminler ve bütçeler doğrultusunda zararların oluşma tarihlerinden itibaren 5 yıl içinde oluşacak
vergilendirilebilir karlarından düşmek suretiyle kullanabileceğini öngörmüş ve bu tutar üzerinden hesapladığı
411.178 TL tutarında ertelenmiş vergi varlığını finansal tablolarına yansıtmıştır (21 no’lu dipnot).

4.

Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi
Sigorta riski
Sigorta sözleşmelerine ilişkin risk, sigorta konusu olayın gerçekleşmesi ihtimali ve bu olaydan kaynaklanacak
olan hasar tutarının bilinemiyor olmasıdır. Sigorta sözleşmelerinin doğası gereği, söz konusu risk rastlantısaldır
ve dolayısıyla tam olarak tahmin edilemez.
Fiyatlandırma ve karşılık ayırma metotlarına ihtimal teorisinin uygulandığı bir poliçe portföyünde, Şirket’in
sigorta sözleşmeleriyle ilgili olarak maruz kaldığı temel risk, ödenen hasar ve tazminatların sigortacılık
karşılıklarının kayıtlı değerlerinin üstünde gerçekleşmesidir. Şirket poliçe yazma stratejisini, kabul edilen sigorta
risklerinin tipine ve oluşan hasarlara göre belirlemektedir.
Şirket’in fiyatlandırması, istatistiksel analize, geçmiş dataya ve ilgili ürüne uygun düşen mortalite tablolarına
bakılarak yapılmaktadır. Şirket söz konusu riskleri, şekillendirmiş olduğu poliçe yazma stratejisi ve tarafı olduğu
reasürans anlaşmaları ile yönetmektedir.
Sigorta riskinin (sigorta edilen azami tutar) branş bazında dağılımı aşağıda özetlenmiştir:
31 Aralık 2016
Kara Araçları Sorumluluk
Yangın ve doğal afetler (*)
Hastalık/sağlık
Diğer

786.342.215.000
17.674.382.968
5.588.652.563
5.502.397.502

Toplam

815.107.648.033

(*) Genel sorumluluk ve genel zararlara ilişkin sigorta edilen teminat tutarları yangın ve doğal afetler içerisinde gösterilmiştir.

Duyarlılık analizleri
Finansal risk
Şirket, sahip olduğu finansal varlıklardan dolayı finansal risklere maruz kalmaktadır. Özet olarak temel finansal
risk, finansal varlıklardan sağlanan gelirlerin, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin
karşılanmasında yetersiz kalmasıdır. Finansal riskin en önemli bileşenleri piyasa riski (kur riski, piyasa değeri
faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir. Şirket’in genel risk
yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve bunun Şirket’in finansal performansı üzerindeki
muhtemel olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirilmesine yoğunlaşmaktadır. Risk yönetimi, Şirket yönetimi
tarafından Yönetim Kurulu’nca onaylanmış usuller doğrultusunda gerçekleştirilmektedir
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4.

Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
(a)
i.

Piyasa riski
Nakit akım ve piyasa değeri faiz oranı riski

Şirket’in değişken faiz oranlı finansal varlıkları ve yükümlülüğü bulunmadığından faiz oranlarının değişiminin
etkisinden doğan faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır.
ii. Kur riski
Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerin Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı döviz kuru
değişiklerinden doğan döviz riskine maruz kalmaktadır.
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla ABD Doları, TL karşısında % 10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi ve diğer
tüm değişkenler sabit kalsaydı, ABD Doları cinsinden varlık ve yükümlülüklerin çevrimi dolayısıyla oluşacak kur
farkı karı/zararı sonucu vergi öncesi zarar 3.999.594 TL daha düşük/yüksek olacaktı.
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Euro, TL karşısında % 10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi ve diğer tüm
değişkenler sabit kalsaydı, Euro cinsinden varlık ve yükümlülüklerin çevrimi dolayısıyla oluşacak kur farkı
zararı/karı sonucu vergi öncesi zarar 89.485 TL daha yüksek/düşük olacaktı.
Şirket’in döviz cinsinden olan varlık ve yükümlülüklerine ilişkin bilgiler ilgili dipnotlarda yer almaktadır.
iii. Fiyat riski
Şirket’in finansal varlığı bulunmadığından fiyat riskine maruz kalmamaktadır.
(b) Kredi riski
Finansal varlıkların mülkiyeti, karşı tarafın sözleşmenin şartlarını yerine getirmeme riskini taşır. Şirket’in kredi
riski, nakit ve nakit benzerleri ile banka mevduatları, finansal varlıklar, sigortacılık yükümlülüklerindeki
reasürans payları, reasürans şirketlerinden alacaklar ve sigortalılardan ve aracı kurumlardan olan prim
alacaklarından kaynaklanmaktadır. Bu riskler, Şirket yönetimi tarafından karşı tarafa olan toplam kredi riski
olarak görülmektedir.
Şirket kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklarının ve sigorta faaliyetlerinden kaynaklanan
alacaklarının (reasürans alacakları dahil) kredi riskini alınan teminat ve karşı taraf seçiminde uyguladığı
prosedürler ile takip etmekte ve sınırlandırmaktadır. Bu alacaklar ile ilgili diğer açıklamalar 12 no’lu dipnotta
verilmiştir.
Şirket’in kredi ve alacak grubu dışında kalan ve kredi riskine tabi finansal varlıkları genellikle Türkiye’de yerleşik
banka ve diğer finansal kurumlarda tutulan vadeli ve vadesiz mevduattan oluşmakta ve bu varlıklar yüksek
kredi riskine sahip olarak kabul edilmemektedir.
(c) Likidite riski
Şirket, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanabilmesi için elinde bulunan nakit
kaynakları kullanmaktadır. Likidite riski, makul bir maliyet dahilinde, borçların ödenmesi için yeterli nakdin
bulunmaması riskidir. Yönetim, söz konusu borçların ödenmesine yetecek tutarda fon bulundurulmasıyla ilgili
limitleri belirler.
Aşağıdaki tablo, Şirket’in finansal yükümlülüklerinin bilanço tarihleri itibarıyla sözleşmeden kaynaklanan veya
beklenen vadelerine kalan sürelerine göre dağılımı göstermektedir. Tabloda gösterilen tutarlar iskonto
edilmemiş nakit akışlarıdır:
Sözleşmeden kaynaklanan nakit akımları
3 aya
kadar

3 ay - 1 yıl

1 yıl - 5 yıl

Toplam

Sigorta ve reasürans
şirketlerine borçlar
Tedavi giderlerine ilişkin SGK'ya borçlar
Diğer çeşitli borçlar

7.110.858
10.756.226
2.014.111

9.599.206
-

-

16.710.064
10.756.226
2.014.111

Toplam

19.881.195

9.599.206

-

29.480.401

31 Aralık 2016
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4.

Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
Beklenen nakit akımları
3 aya
kadar

3 ay - 1 yıl

1 yıl - 5 yıl

5 yıldan
uzun

Toplam

Muallak hasar ve tazminat
karşılığı - net
Dengeleme karşılığı - net

5.694.253
-

16.187.852
-

-

91.284

21.882.105
91.284

Toplam

5.694.253

16.187.852

-

91.284

21.973.389

31 Aralık 2016

Şirket yukarıda belirtilen yükümlülükleri, aktifinde yer alan finansal varlıklar ve nakit ve nakit benzeri varlıklar ile
karşılamayı öngörmektedir.
Finansal araçların makul değeri
Makul değer, finansal araçların, zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar arasındaki bir cari
işlemde, el değiştirebileceği bir tutar olup, eğer varsa teşkilatlanmış bir piyasada işlem gören fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.
Finansal araçların tahmini makul değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemler
kullanılarak tespit edilmektedir.
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal araçların makul değerinin tahmininde kullanılmıştır:
Finansal varlıklar
Yıl sonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul
edilmektedir. Nakit ve nakit benzerlerinin makul değerlerinin kısa vadeli olmaları dolayısıyla kayıtlı değerlerine
yaklaştığı kabul edilmektedir. Esas faaliyetlerden alacakların kayıtlı değerinin ilgili şüpheli alacak karşılığının
düşülmesinden sonra makul değerlerini gösterdiği tahmin edilmektedir.
Finansal yükümlülükler
Esas faaliyetlerden borçlar ile diğer parasal borçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerine yakın olduğu tahmin
edilmektedir.
Sermaye yönetimi
Şirket’in sermayeyi yönetirken amaçları:
-

Hazine Müsteşarlığı’nın gerekli gördüğü sermaye yeterliliği şartlarını yerine getirmek,
Şirket’in işletmelerin devamlılığı ilkesi çerçevesinde varlığını sürdürmek ve faaliyetlerin devamını
sağlayabilmektir.

Şirket’in, finansal tabloların hazırlanma tarihi itibarıyla, sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ilişkin yönetmelik
çerçevesinde hesaplanan 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla gerekli asgari özsermayesi 35.739.805 TL’dir. Bu çerçevede,
Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla özsermayesi, 19 Ocak 2009 tarihinde yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile
Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca
belirlenen gerekli asgari özsermayeden 10.827.465 TL fazla durumdadır.
5.

Bölüm Bilgileri
2.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
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6.

Maddi Duran Varlıklar

6.1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları:
18 Ocak - 31 Aralık 2016: 454.379 TL.
6.1.1 Amortisman giderleri: 18 Ocak - 31 Aralık 2016: 176.445 TL.
6.1.2 İtfa ve tükenme payları: 18 Ocak - 31 Aralık 2016: 277.934 TL.
6.2 Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde
meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-):
18 Ocak - 31 Aralık 2016: Yoktur.
6.3 Cari dönemde duran varlık hareketleri:
6.3.1
6.3.2
6.3.3

Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti:
18 Ocak - 31 Aralık 2016: 2.331.998 TL.
Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti:
18 Ocak - 31 Aralık 2016: 20.842 TL.
Cari dönemde ortaya çıkan değerleme artışları:
6.3.3. 1 Varlık maliyetlerinde (+): Yoktur (18 Ocak - 31 Aralık 2016: Yoktur).
6.3.3.2 Birikmiş amortismanlarda (-): Yoktur (18 Ocak - 31 Aralık 2016: Yoktur).

Maddi duran varlık hareket tablosu:
18 Ocak
2016

İlaveler

Çıkışlar

31 Aralık
2016

-

406.502
799.807

(20.842)
-

385.660
799.807

-

567.661

-

567.661

-

558.028

-

558.028

-

2.331.998

(20.842)

2.311.156

-

(58.594)
(50.450)

-

(58.594)
(50.450)

-

(67.401)

-

(67.401)

Toplam birikmiş amortisman

-

(176.445)

-

(176.445)

Net defter değeri

-

Maliyet:
Makine ve teçhizatlar
Demirbaş ve tesisatlar
Diğer maddi varlıklar
(Özel maliyet bedelleri dahil)
Maddi varlıklara ilişkin avanslar
(Yapılmakta olan yatırımlar dahil) (*)
Toplam maliyet
Birikmiş amortisman:
Makine ve teçhizatlar
Demirbaş ve tesisatlar
Diğer maddi varlıklar
(Özel maliyet bedelleri dahil)

(*)

2.134.711

2017 yılında gerçekleştirilmesi planlanan kiralanan bina değişikliğine ilişkin ödenen avanslardan oluşmaktadır.

Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla maddi duran varlıkları üzerinde ipotek bulunmamaktadır.
7.

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır.
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8.

9.

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 Ocak
2016

İlaveler

Çıkışlar

31 Aralık
2016

Maliyet:
Bilgisayar yazılımları
Diğer maddi olmayan varlıklar

-

227.413
1.809.637

-

227.413
1.809.637

Toplam

-

2.037.050

-

2.037.050

Birikmiş amortisman:
Bilgisayar yazılımları
Diğer maddi olmayan varlıklar

-

(26.403)
(251.531)

-

(26.403)
(251.531)

Toplam
Net defter değeri

-

(277.934)

-

(277.934)
1.759.116

İştiraklerdeki Yatırımlar
Şirket’in özsermaye muhasebesi yöntemine göre kayıtlarına yansıttığı iştiraki bulunmamaktadır.

10. Reasürans Varlıkları
Reasürans Varlıkları/(Yükümlülükleri)
Kazanılmamış primler karşılığı
reasürör payı (SGK payı dahil) (17 no’lu dipnot)
Ertelenmiş reasürans komisyon gelirleri
(17 no’lu dipnot)
Muallak hasar ve tazminat karşılığı
reasürör payı (17 no’lu dipnot)
Reasürans şirketlerine borçlar (19 no’lu dipnot)

Reasürans Gelirleri/(Giderleri)
Kazanılmamış primler karşılığı
değişiminde SGK payı (17 no’lu dipnot)
Kazanılmamış primler karşılığı
değişiminde reasürör payı (17 no’lu dipnot)
Muallak hasar ve tazminat karşılığı değişiminde reasürör payı
Ödenen tazminat reasürör payı
Reasürörlerden alınan komisyonlar (32 no’lu dipnot)
Reasürörlere devredilen primler (SGK payı hariç) (24 no’lu dipnot)
SGK'ya aktarılan primler (2.14 ve 24 no’lu dipnotlar)

31 Aralık 2016
23.421.149
2.106.898
722.930
(9.599.206)
18 Ocak 31 Aralık 2016

14.115.494
9.305.655
722.930
685.868
359.007
(12.023.670)
(17.643.719)

Reasürans sözleşmeleri ile ilgili detaylı açıklamalar 2.14 no’lu dipnotta yapılmıştır.
11. Finansal Varlıklar
11.1 Kuruluşun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt sınıflamaları: Yoktur.
11.2 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler: Yoktur.
11.3 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Yoktur.
11.4 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine
göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine
göre değerlerini gösteren bilgi: Yoktur.
11.5 Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı
ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar: Yoktur.
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18 Ocak - 31 Aralık 2016 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].
11. Finansal Varlıklar (Devamı)
11.6 Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları: Yoktur.
11.7 - 11.9 Finansal varlıklara ilişkin diğer açıklamalar: Yoktur.
12. Krediler ve Alacaklar
12.1 Alacakların, ticari müşterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, peşin ödemeler için
(gelecek aylara, yıllara ait ödemeler) ve diğerleri biçiminde sınıflanması:
31 Aralık 2016
Banka garantili kredi kartlarından alacaklar
29.731.440
Reasürörlerden alacaklar
2.188.196
Rücu ve sovtaj alacakları
427.328
Acentelerden alacaklar
18.178
Diğer alacaklar
323.026
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar - net

32.688.168

Rücu ve sovtaj alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016
568.529
(141.201)

Rücu ve sovtaj alacakları - brüt
Rücu ve sovtaj alacakları - reasürans payı
Rücu ve sovtaj alacakları - net

427.328

12.2 İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak - borç ilişkisi:
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detaylı olarak açıklanmıştır.
12.3 Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:
Alınan garanti ve teminatların detayı aşağıda yer almaktadır:
31 Aralık 2016
Alınan teminat mektupları
Alınan ipotek senetleri
Diğer teminatlar

6.444.224
450.000
1.068.564

Toplam

7.962.788

12.4 Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte bulunan mevcut yabancı
paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları:
Yabancı para ile ifade edilen verilen depozito ve teminatlar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2016
Döviz Cinsi

Döviz Tutarı

Kur

Tutar TL

ABD Doları

25.000

3,5192

87.980

Toplam

87.980

Yabancı para ile ifade edilen alınan depozito ve teminatlar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2016
Döviz Cinsi

Döviz Tutarı

Kur

Tutar TL

ABD Doları
Euro
GBP

146.303
8.006
1.500

3,5192
3,7099
4,3189

514.870
29.701
6.478

Toplam

551.049
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12. Krediler ve Alacaklar (Devamı)
12.5 - 12.7 Krediler ve alacaklara ilişkin diğer açıklamalar:
Sigortacılık faaliyetlerinden alacakların vade analizi aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2016
3 aya kadar
3 - 6 ay arası
6 - 12 ay arası

768.533
29.202.677
2.716.958

Toplam

32.688.168

13. Türev Finansal Araçlar
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla vadeli döviz alım-satım sözleşmelerine ait bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Açık swap alım satım sözleşmeleri

Döviz
Cinsi

Döviz
Tutarı

USD

8.173.106

31 Aralık 2016
Kur

Tutarı
TL

3,5192

28.762.795

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla swap alım satım sözleşmelerinin ortalama vadesi 19 gündür.
14. Nakit ve Nakit Benzerleri
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait nakit akış tablosuna esas teşkil eden nakit ve
nakit benzerleri 2.12 no’lu dipnotta açıklanmış olup Şirket’in banka mevduatlarının detayı aşağıda yer almaktadır:
31 Aralık 2016
Bankalar (2.12 no’lu dipnot)
Banka garantili kredi kartı alacakları (2.12 no’lu dipnot)
Nakit ve nakit benzerleri toplamı
TL mevduatlar (*)
- vadesiz mevduatlar
- vadeli mevduatlar

99.823.022
92.494.147
192.317.169
939.184
58.424.567
59.363.751

Yabancı para mevduatlar (*)
- vadesiz mevduatlar
- vadeli mevduatlar

31.795
40.427.476
40.459.271

Toplam

99.823.022

(*) 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla TL ve yabancı para vadeli mevduatların vadeleri 1 aydan kısadır.

Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 17.446.990 TL tutarında vadeli mevduatı Hazine Müsteşarlığı lehine
blokedir (17 ve 43 no’lu dipnotlar).
Vadeli mevduatların yıllık ortalama faiz oranları:

TL
ABD Doları
EUR

31 Aralık 2016
(%)
10,45
3,00
1,10
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Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].
14. Nakit ve Nakit Benzerleri (Devamı)
Yabancı para vadeli ve vadesiz mevduatlar:
Yabancı para
Vadeli
Vadesiz
ABD Doları
Euro
GBP

11.479.249
8.006
-

Toplam

31 Aralık 2016
TL Karşılığı
Vadeli
Vadesiz

7.120
70
1.500

40.397.775
29.701
-

25.057
260
6.478

40.427.476

31.795

15. Sermaye
Şirket’in 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla tamamı ödenmiş 50.000.000 adet hisse senedi bulunmaktadır. Şirket’in
hisse senetlerinin her biri 1 TL nominal değerde olup toplam nominal tutar 50.000.000 TL’dir.
Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı 2.13 no’lu dipnotta gösterilmiştir.
16. Diğer Yedekler ve İsteğe Bağlı Katılımın Sermaye Bileşeni
Özsermaye içerisinde yer alan diğer yedekler ile ilgili bilgi 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
17. Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları
17.1 Şirketin hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar itibarıyla hayat ve
hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları:
31 Aralık 2016
Hayat dışı branşı tesis edilmesi gereken teminat tutarı (*)
Hayat dışı branşı tesis edilmiş teminat tutarı (43 no’lu dipnot)

11.913.268
17.446.990

(*) İlgili mevzuat gereğince, sigorta şirketleri ile hayat ve ferdi kaza branşında faaliyet gösteren emeklilik şirketleri, sermaye yeterliliği hesabı
sırasında bulunan gerekli özsermaye miktarının üçte birine denk düşen Minimum Garanti Fonu tutarını sermaye yeterliliği hesabı
döneminde Hazine Müsteşarlığı lehine teminat olarak tesis etmekle yükümlü kılınmıştır.

17.2 Şirketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat sigortalıların adet ve
matematik karşılıkları: Yoktur.
17.3 Hayat dışı sigortalara dallar itibarıyla verilen sigorta teminatı tutarı: 4 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
17.4 Şirketin kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları: Yoktur.
17.5 Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar: Yoktur.
17.6 Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik katılımcılarının
adetçe portföy tutarları: Yoktur.
17.7 Kâr paylı hayat sigortalarında kâr payının hesaplanmasında kullanılan değerleme yöntemleri: Yoktur.
17.8 Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve
kurumsal olarak dağılımları: Yoktur.
17.9 Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının
bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur.
17.10 Dönem içinde şirketin hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik katılımcılarının adet
ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur.

2016 FAALİYET RAPORU |

| 91

Ethica Sigorta A.Ş.
18 Ocak - 31 Aralık 2016 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].
17.

Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (Devamı)

17.11 Dönem içinde şirketin portföyünden ayrılan başka şirkete geçen veya başka şirkete geçmeyen her ikisi
birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak
dağılımları: Yoktur.
17.12 Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve grup olarak
dağılımları: Yoktur.
17.13 Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları matematik
karşılıklarının tutarlarının ferdi ve grup olarak dağılımları: Yoktur.
17.14 Dönem içinde hayat sigortalılarına kâr payı dağıtım oranı: Yoktur.
17.15 - 17.19 Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar:
Muallak tazminat karşılığı:
Dönem başı - 18 Ocak
Ödenen hasar
Artış
Cari dönem muallakları
Geçmiş yıllar muallakları

Brüt
-

2016
Reasürans payı
-

Net
-

6.512.298
-

(581.763)
-

5.930.535
-

Dönem sonu rapor edilen
Hasarlar - 31 Aralık

6.512.298

(581.763)

5.930.535

Gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş hasarlar (2.24 no’lu dipnot)

16.092.737

(141.167)

15.951.570

Toplam

22.605.035

(722.930)

21.882.105

Brüt

2016
Reasürans payı

Net

Dönem başı - 18 Ocak
Net değişim (*)

169.219.047

(23.421.149)

145.797.898

Dönem sonu - 31 Aralık

169.219.047

(23.421.149)

145.797.898

Kazanılmamış primler karşılığı:

(*) 2.14 no’lu dipnotta açıklandığı üzere, kazanılmamış primler karşılığı reasürans payı tutarı
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla SGK’ya devredilen 17.643.719 TL tutarındaki primler üzerinden gün esasına göre hesaplanan
14.115.494 primler karşılığı reasürans payı değişimini içermektedir.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla ertelenmiş komisyon gelirleri ve ertelenmiş komisyon giderleri sırasıyla
2.106.898 TL ve 25.559.539 TL olup bilançoda ertelenmiş komisyon gelirleri ve ertelenmiş üretim giderleri
hesap kalemleri altında yer almaktadır.
Dengeleme karşılığı (*):
Brüt

2016
Reasürans payı

Net

Dönem başı - 18 Ocak
Cari dönemde ayrılan

91.284

-

91.284

Dönem sonu - 31 Aralık

91.284

-

91.284

(*) Söz konusu karşılık 2.24 no’lu dipnotta açıklandığı üzere net olarak kayıtlara yansıtılmaktadır.
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17.

Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (Devamı)
Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yabancı para ile ifade edilen ve ihbarı yapılmış muallak hasar ve
tazminat karşılıkları bulunmamaktadır.
Şirket, Genelge uyarınca 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, her bir branş için kullanılacak gerçekleşmiş ancak
raporlanmamış tazminat karşılığı hesaplama metodunu Şirket aktüerinin görüşleri çerçevesinde ilgili branşın
özelliğine ve Şirket’in portföy yapısına bağlı olarak belirlemiş ve belirlediği yöntemleri 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
yapılan hesaplamalarda kullanmıştır. 31 Aralık 2016 tarihinde branşlar itibarıyla kullanılan gerçekleşmiş ancak
raporlanmamış tazminat karşılığı hesaplama metodu ile bu hesaplamalar sonucunda ilave ayrılacak veya
hesaplamaların negatif sonuç verdiği durumlarda karşılıklardan düşülecek olan brüt ve net karşılık tutarları
aşağıda açıklanmıştır:
31 Aralık 2016
Kullanılan
Brüt
Net
Yöntem
Karşılık
Karşılık (*)
Zorunlu trafik (***)
Sektör ortalaması
15.352.304
15.352.304
İhtiyari mali sorumluluk (**)
Sektör ortalaması
397.837
397.837
Kara araçları (****)
Sektör ortalaması
148.444
113.471
Kaza (**)
Sektör ortalaması
78.664
46.077
Yangın ve doğal afetler (**)
Sektör ortalaması
54.051
17.550
Genel sorumluluk (**)
Sektör ortalaması
38.862
11.644
Hukuksal koruma (**)
Sektör ortalaması
6.319
6.319
Genel zararlar (**)
Sektör ortalaması
11.457
3.418
Hastalık/sağlık (**)
Sektör ortalaması
2.790
2.349
Kefalet (**)
Sektör ortalaması
2.009
601
Toplam

16.092.737

15.951.570

(*)

Şirket’in yapmış olduğu gerçekleşmiş ancak raporlanmamış tazminat karşılığı hesaplamaları brüt olarak
yapılmakta ve Şirket’in yürürlükte bulunan veya ilgili reasürans anlaşmalarına bağlı olarak net tutarlara
ulaşılmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, netleştirme yöntemi olarak reasüröre devredilen
primin brüt yazılan prime oranını dikkate almıştır.
(**) 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla her bir branş için oluşmuş bulunan gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş
tazminat bedellerinin, kazanılmış prime oranı, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket kayıtlarına alınmış
olan kazanılmış prim ile çarpılarak brüt gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli
hesaplanmıştır.
(***) Zorunlu trafik branşında 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla sektör gelişim katsayıları ile gerçekleşen hasarlar
üzerinden Bornhuetter Ferguson (BF) yöntemiyle brüt gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat
bedeli hesaplanmıştır.
(****)Kara araçları branşında 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla sektör gelişim katsayıları ile gerçekleşen hasarlar
üzerinden standart zincir yöntemiyle brüt gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli
hesaplanmıştır.
18.
19.

Yatırım Anlaşması Yükümlülükleri
Yoktur.
Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler
Reasürans şirketlerine borçlar (10 no’lu dipnot)
Acentelere borçlar
Esas faaliyetlerden borçlar - kısa vadeli
Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlar
Diğer çeşitli borçlar (47.1 no’lu dipnot)
Diğer borçlar - kısa vadeli
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer borçlar - uzun vadeli
Ertelenmiş komisyon gelirleri (17 no’lu dipnot)
Gider tahakkukları
Gelecek aylara ait diğer gelirler
Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları

31 Aralık 2016
9.599.206
7.110.858
16.710.064
10.756.226
2.014.111
12.770.337
793.465
793.465
2.106.898
72.073
53.799
2.232.770
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19. Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler (Devamı)
Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya toplam borçların hareketi aşağıdaki gibidir:
2016
-

Dönem başı - 18 Ocak
SGK’ya devredilen prim tutarı (*)
SGK’ya yapılan prim ödemeleri

17.643.719
(6.887.493)

Dönem sonu - 31 Aralık

10.756.226

(*) 2.14 no’lu dipnotta açıklandığı üzere, Kanun’un yayımlandığı tarihten sonra meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan tedavi
masraflarıyla ilgili olmak üzere, Şirket’in ilgili branşlarda, 18 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap döneminde yazılan poliçelere ilişkin olarak, ilgili
yönetmelik, genelge ve sektör duyuruları kapsamında belirlenen primleri SGK’ya aktarması gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirket, 18 Ocak 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 17.643.719 TL’lik tutarı SGK’ya aktarılan primler olarak kaydetmiştir. SGK’ya aktarılan prim tutarı “Tedavi
Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar - kısa vadeli” hesabına kaydedilmiş olup dönem sonlarına kadar yapılan ödemeler bu hesaptan düşülmüştür.

Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yabancı para ile ifade edilen borçu aşağıdaki gibidir:
Döviz Cinsi
Euro

Döviz Tutarı

Kur

Tutar TL

257.288

3,7099

954.513

Toplam

954.513

20. Krediler
Yoktur.
21. Ertelenmiş Gelir Vergisi
Şirket, ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde bu finansal tablolar ve Vergi Usul
Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak
hesaplamaktadır.
İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenmiş
vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oranlar ilgili mevzuat doğrultusunda %20 olarak belirlenmiştir.
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki
vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
Birikmiş geçici
farklar

Ertelenmiş vergi
varlıkları/
(yükümlülükleri)

Başarı ikramiye karşılığı
Birikmiş taşınabilir mali zararlar
Acente gider karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı

2.220.000
2.055.888
500.000
129.421
64.668

444.000
411.178
100.000
25.884
12.934

Toplam ertelenmiş vergi varlıkları

4.969.977

993.996

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
Diğer

(650.700)
(91.284)

(130.140)
(18.257)

Toplam ertelenmiş vergi yükümlülükleri

(741.984)

(148.397)

Ertelenmiş vergi varlıkları

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri

Net ertelenmiş vergi varlıkları (35 no’lu dipnot)

845.599

Ethica Sigorta A.Ş.
18 Ocak - 31 Aralık 2016 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].
21. Ertelenmiş Gelir Vergisi (Devamı)
Ertelenmiş vergi varlıklarının dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 18 Ocak
Ertelenmiş vergi geliri (35 no’lu dipnot)

2016
845.599

Dönem sonu - 31 Aralık

845.599

Ertelenmiş vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan
değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlık ve
yükümlülükleri, yürürlükte olan veya bilanço tarihi itibarıyla yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı
dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması
beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır.
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket’in mahsup edilebilir mali zararlarının vade dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2016
2021

2.055.888

Toplam

2.055.888

Ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle geçici farklardan yararlanmanın
kuvvetle muhtemel olması şartıyla kayıtlara yansıtılmaktadır. Bu çerçevede, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
Şirket’in üzerinden 411.178 TL tutarındaki ertelenmiş vergi varlığını finansal tablolarına yansıttığı 2.055.888 TL
tutarında mali zararı bulunmaktadır. Şirket yönetimi tarafından hazırlanan iş planları ve projeksiyonlar
çerçevesinde; gelecek dönemlerde vergilendirebilir kârın olduğuna dair kullanılan varsayımları doğrultusunda
taşınan zararlar dahil tüm geçici farklar üzerinden 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren dönem mali tablolarında
ertelenmiş vergi aktifi kaydedilmiştir.
22. Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri
31 Aralık 2016
Kıdem tazminatı karşılığı
Toplam

64.668
64.668

Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya emekli olan 25
hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında. erkekler için 60
yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
4.297,21 TL ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı karşılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı
bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün
bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır.
TMS 19, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüeryal değerleme yöntemlerinin
geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüeryal
öngörüler kullanılmıştır:
31 Aralık 2016
Yıllık iskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı (%)

3,74
100
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22. Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri (Devamı)
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır.
Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir. Şirket’in
kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 Ocak 2017 tarihinden
itibaren geçerli olan 4.426,16 TL üzerinden hesaplanmaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 18 Ocak
Cari dönemde ayrılan karşılık tutarı (*)

2016
64.668

Dönem sonu - 31 Aralık

64.668

(*)

Şirket, 18 Ocak 2016 tarihinde kurulması nedeniyle cari dönemde ortaya çıkan kıdem tazminat yükümlüğünün tamamı gelir
tablosunda muhasebeleştirilmiştir.

23. Diğer Yükümlülükler ve Masraf Karşılıkları
Pasifte yer almayan taahhütler 43 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Alınan garanti ve teminatlar 12.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Bilançoda maliyet gider karşılıkları altında sınıflandırılan karşılıkların detayı aşağıda yer almaktadır:
31 Aralık 2016
Başarı ikramiye karşılığı
Asistans masraf karşılığı
Acente gider karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı

2.220.000
1.875.050
500.000
129.421

Toplam

4.724.471

24. Net Sigorta Prim Geliri
Yazılan primlerin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Brüt

18 Ocak - 31 Aralık 2016
Reasürans payı

Net

Kara araçları sorumluluk (*)
Kara araçları
Kaza
Yangın ve doğal afetler
Genel zararlar
Hastalık/sağlık
Genel sorumluluk
Diğer

178.784.221
18.831.094
4.110.150
5.402.093
1.611.570
533.594
237.066
841.209

(17.776.039)
(4.959.609)
(1.790.117)
(3.695.601)
(1.148.314)
(84.384)
(168.606)
(44.719)

161.008.182
13.871.485
2.320.033
1.706.492
463.256
449.210
68.460
796.490

Toplam

210.350.997

(29.667.389)

180.683.608

(*)

Kara araçları sorumluluk branşına ait sigorta prim gelirleri reasürans payı, SGK’ya devredilen 17.643.719 TL tutarındaki primleri
içermektedir (19 no’lu dipnot).

25. Aidat (Ücret) Gelirleri
Yoktur.
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[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].
26. Yatırım Gelirleri
Yatırım gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Nakit ve nakit benzerleri
- Faiz geliri
Toplam

18 Ocak 31 Aralık 2016
3.835.678
3.835.678

27. Finansal Varlıkların Net Tahakkuk Gelirleri
Yoktur.
28. Makul Değer Farkı Gelir Tablosuna Yansıtılan Aktifler
2.8, 11 ve 26 no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
29. Sigorta Hak ve Talepleri
17 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
30. Yatırım Anlaşması Hakları
Yoktur.
31. Zaruri Diğer Giderler

Teknik bölüm altında
sınıflandırılan faaliyet giderleri
Toplam (32 no’lu dipnot)
32. Gider Çeşitleri

Üretim komisyonu giderleri
Personel giderleri (33 no’lu dipnot)
Diğer teknik giderler
Ofis giderleri
Pazarlama ve satış giderleri
Araç giderleri
Danışmanlık giderleri
Reasürans komisyon gelirleri (10 no’lu dipnot)
Diğer
Toplam (31 no’lu dipnot)

18 Ocak 31 Aralık 2016
16.418.102
16.418.102
18 Ocak 31 Aralık 2016
6.266.365
5.021.777
1.765.962
1.325.996
445.542
438.618
404.074
(359.007)
1.108.775
16.418.102

33. Çalışanlara Sağlanan Fayda Giderleri
18 Ocak 31 Aralık 2016
Personel ücretleri
SGK primi işveren payı
Diğer

4.424.581
444.201
152.995

Toplam (32 no’lu dipnot)

5.021.777

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst
yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.6 no’lu dipnotta
açıklanmıştır.
Şirket’in hisse bazlı ödeme işlemi yoktur.
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34.

Finansal Maliyetler

34.1 Dönemin tüm finansman giderleri: Kredi kartı masraf ve komisyonları: 660.292 TL.
34.1.1 Üretim maliyetine verilenler: Yoktur.
34.1.2 Sabit varlıkların maliyetine verilenler: Yoktur.
34.1.3 Doğrudan gider yazılanlar: 660.292 TL.
34.2 Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmı (Toplam tutar içindeki
payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): Yoktur.
34.3 Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20’yi aşanlar
ayrıca gösterilecektir.): 45 no’lu dipnotta detay olarak açıklanmıştır.
34.4 Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar
içindeki payları % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): 45 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
35.

Gelir Vergileri
18 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait gelir tablosunda yer alan vergi giderleri aşağıda özetlenmiştir:
18 Ocak 31 Aralık 2016
Ertelenmiş vergi geliri (21 no’lu dipnot)

845.599

Toplam vergi geliri

845.599
31 Aralık 2016

Peşin ödenen vergiler

527.336

Net peşin ödenen vergi

527.336

Ertelenmiş vergi varlığı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Ertelenmiş vergi varlıkları, net (21 no’lu dipnot)

993.996
(148.397)
845.599

Gerçekleşen vergi geliri mutabakatı aşağıdaki gibidir:
18 Ocak 31 Aralık 2016
Ertelenmiş vergi öncesi zarar (-)
Vergi oranı
Hesaplanan vergi geliri
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi (-)
Toplam vergi geliri
36.

(4.369.613)
% 20
873.923
(28.324)
845.599

Net Kur Değişim Gelirleri
18 Ocak 31 Aralık 2016
Net kambiyo gelirleri

2.459.959

Toplam

2.459.959
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37. Hisse Başına Kazanç
Hisse başına kayıp miktarı, net dönem zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki ortalama pay adedine
bölünmesiyle hesaplanır.
18 Ocak 31 Aralık 2016
Net dönem zararı (-)
Beheri 1 TL
nominal değerli hisselerin
ağırlıklı ortalama adedi
Hisse başına kayıp (TL)

(3.524.014)
50.000.000
(0,07)

38. Hisse Başı Kâr Payı
Şirket, 18 Ocak - 31 Aralık 2016 dönemi içerisinde temettü ödemesi yapmamıştır.
39. Faaliyetlerden Yaratılan Nakit: Nakit akım tablosunda gösterilmiştir.
40. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil: Yoktur.
41. Paraya Çevrilebilir İmtiyazlı Hisse Senetleri: Yoktur.
42. Riskler:
31 Aralık 2016
Şirket aleyhine açılan hasar davaları - Brüt (*)

207.926

Toplam

207.926

(*) Muallak hasarlar içerisinde takip edilmekte olup muallak hasarların hareket tablosu 17 no’lu dipnotta yer almaktadır. Söz konusu
karşılıkların net tutarı 203,067 TL’dir.

43. Taahhütler
Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 214.672 TL tutarında verilen banka teminat mektubu bulunmaktadır.
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları:
31 Aralık 2016
Banka mevduatları (2.12 ve 14 no’lu dipnotlar)

17.446.990

Toplam

17.446.990

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 17.446.990 TL tutarındaki mevduat Hazine Müsteşarlığı lehine bloke edilmiştir.
44. İşletme Birleşmeleri
Yoktur.
45. İlişkili Taraflarla İşlemler
Şirket’in hissedarları, hissedarların ilişkili tarafları ile Şirket’in üst düzey yöneticileri ilişkili taraflar olarak
değerlendirilmiştir.
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst
yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar 1.6 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
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45. İlişkili Taraflarla İşlemler (Devamı)

18 Ocak 31 Aralık 2016

İlişkili taraflara yazılan primler

740.474

Toplam

740.474

45.1 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların
borçları: Yoktur.
45.2 Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve
bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak ve oran ve tutarları, söz konusu
ortaklıkların düzenlenen en son finansal tablolarında yer alan dönem kârı veya zararı, net dönem kârı veya
zararı ile bu finansal tabloların ait olduğu dönem, kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı,
bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı
olmak üzere hangi türde düzenlendiği: Yoktur.
45.3 İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz
hisse senedi tutarları: Yoktur.
45.4 Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri: Yoktur.
45.5 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi
yükümlülüklerin tutarı: Yoktur.
46. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar:
Kıdem tazminat tavanı 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 4.426,16 TL’ye yükseltilmiştir.
47. Diğer
47.1 Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının
% 20’sini veya bilanço aktif toplamının % 5’ini aşan kalemlerin ad ve tutarları:
a) Gelecek aylara ait diğer giderler
31 Aralık 2016
Asistans giderleri
Aşkın hasar reasürans primleri
Diğer

2.242.155
537.985
148.500

Toplam

2.928.640

b) Diğer çeşitli borçlar
Satıcılara borçlar
Anlaşmalı kuruluşlara borçlar
Zorunlu deprem sigortasından alacaklılar
Diğer
Toplam
c) Diğer uzun vadeli teknik karşılıklar
Dengeleme karşılığı
Toplam
d) Diğer gelirler

31 Aralık 2016
738.356
568.658
489.741
217.356
2.014.111
31 Aralık 2016
91.284
91.284
18 Ocak 31 Aralık 2016

Banka promosyon gelirleri

123.286

Toplam

123.286
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47. Diğer (Devamı)
e) Diğer giderler

18 Ocak 31 Aralık 2016

Kanunen kabul edilmeyen giderler

50.783

Toplam

50.783

47.2 “Diğer Alacaklar” ile “Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif
toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları:
Yoktur.
47.3 Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar: Yoktur.
47.4 Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları
gösteren açıklayıcı not: Yoktur.
47.5 Hazine Müsteşarlığı tarafından sunumu zorunlu kılınan bilgiler: Yoktur.
Dönemin karşılık giderleri:
18 Ocak 31 Aralık 2016
İkramiye karşılığı
Acente gider karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
Diğer şüpheli alacak karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı

2.220.000
500.000
129.421
72.614
64.668

Toplam

2.986.703
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EK 1 - Kâr Dağıtım Tablosu
Dipnot
I.
1.1.
1.2
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
A
1.3.
1.4
1.5.

DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
DÖNEM KÂRI
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
NET DÖNEM KÂRI (1.1 - 1.2)
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE
ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU
ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B
DAĞITILABİLİR NETDÖNEM KÂRI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5) ]
1.6.
ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.6.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.6.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7.
PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8.
KURUCULARA TEMETTÜLER (-)
1.9.
YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.10. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.10.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.10.4. Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.10.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.11. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.12. STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.13. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.14 DİĞER YEDEKLER
1.15 ÖZEL FONLAR
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1.
DAĞITILAN YEDEKLER
2.2.
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3.
ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine
2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4.
PERSONELE PAY (-)
2.5.
YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III.
HİSSE BAŞINA KÂR
3.1.
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.2.
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
3.3.
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4.
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
IV.
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1.
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2.
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
4.3
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4.
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
18 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemi ile ilgili kâr dağıtımı olmadığından kâr dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.

18 Ocak 31 Aralık 2016
Cari Dönem
-
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