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ADIMIZI ALDIĞIMIZ 
“ETİK” DEĞERLER IŞIĞINDA
HİZMET VERİYORUZ...
İlişkilerimizi dürüstlük temelinde kurgulamaya, önyargısız ve tarafsız olmaya, 
acentelerimize ve müşterilerimize açık, anlaşılır ve doğru bilgi vermeye; 
hizmetlerimizi zamanında ve eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. İnsan 
haklarına saygının sürdürülebilir bir toplum olmanın ön koşulu olduğu bilinciyle, 
her zaman müşterilerimizin haklarını gözetmek için çabalıyoruz. 
Bilgi paylaşımında, basitliği ve kolay anlaşılabilirliği gözetmeyi ve şeffaf olmayı 
hedefliyoruz. Sosyal sorumluluk bilinciyle; doğaya, çevreye ve insanlara 
dokunmayı amaçlıyor, sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçiriyoruz.

Bu toprağın insanlarını seviyor, %100 yerli sermayemiz, 30 yıldan fazla deneyime 
sahip olan tamamı yerli yönetim kadromuz ve seçkin acentelerimiz ile 
beklentilerin üzerinde ürün ve hizmetler sunmaya, her zaman olduğu gibi 
kazancımızı ülkemize yatırmaya ve yeni başarılara imza atmaya devam etmeyi 
umut ediyoruz... 

Biz sigortacılığı iyi biliriz, “Sigortacılık bizim işimiz”...
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Bir “sigorta şirketi” düşünün... 2016 yılının Ocak ayında kuruluyor, kısa bir sürede sigortacılık ruhsatını alıyor ve 
emek odaklı çalışmalarıyla yine kısa bir sürede altyapısını tamamlayarak aynı yılın temmuz ayında faaliyete 
geçiyor. Bu şirket yenilikleri çok seviyor: Sigortacılığın dinamiklerini değiştiren ve yaşam kalitesini yükselten 
yenilikçi ürünler sunuyor. Bireysel sigortacılıkta çığır açan ekonomik ve avantajlı ürünlerinin yanı sıra, işyerleri, 
küçük ve orta ölçekli işletmeler için geliştirdiği özel ürünleriyle fark yaratıyor. Sadece özenle seçtiği acenteleri 
aracılığıyla hizmet veriyor. Ülkemizin en seçkin, en başarılı ve en güvenilir sigorta acenteleriyle el ele vererek 
sigorta sektörünü “şehir acenteliği” kavramıyla tanıştırıyor. Ethica Sigorta’nın “seçkin” acenteleri kaza, hasar ve 
maddi kayıp yaşanan her durumda destek vermek ve çözüm üretmek için müşterilerinin hep yanında oluyor. 
Ethica Sigorta’lılar, Türkiye çapında 2.100’den fazla anlaşmalı oto servisinden ve 500‘den fazla anlaşmalı sağlık 
kuruluşundan hizmet almanın ayrıcalığını yaşıyor…

Şirketin üretimi gün geçtikçe yükselen bir ivmeyle artıyor, daha birinci yılını doldurmadan 1 milyon poliçe 
kesiyor ve ikinci yılında yaklaşık 1 milyar TL prim üretiyor. Sektörel sıralamalarda hızla yükselen şirket; 
her geçen gün yöneticilerinin, çalışanlarının ve acentelerinin beklentilerine yakışanı yapıyor, birçok üründe 
mutluluk veren pazar paylarına ulaşıyor.

Bu şirket, adını aldığı “etik” değerleri çok önemsiyor, ilişkilerini dürüstlük temelinde kurguluyor. Açık ve anlaşılır 
olmayı, şeffaf ve doğru bilgi vermeyi; hizmetlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi önemsiyor. 
Doğaya, insana ve tüm canlılara duyarlı olmayı ilke edinen şirket, emeklerimizle büyüyen çevre bilincinin 
geleceğimizi aydınlatmasını ümit ediyor. Şirket, ses getiren sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçiriyor! 
“Paticanlar” projesiyle, her ay ülkemizin farklı bölgelerinde açıkta yaşayan hayvanlar için ciddi uğraş veren 
kişilere maddi ve manevi destek sağlıyor.

Artık bir “Sigorta Şirketi” düşünmeyin, hemen onunla tanışın... Ethica Sigorta, bu toprağın 
insanlarını seviyor, yüzde yüz yerli sermayesi ve 30 yıldan fazla deneyime sahip olan tamamı 
yerli yönetim kadrosu ile beklentilerin üzerinde ürün ve hizmetler sunmaya, yeni başarılara 
imza atmaya devam ediyor...
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GİRİŞ

ARTIK BİR “SİGORTA ŞİRKETİ”
DÜŞÜNMEYİN, HEMEN ONUNLA
TANIŞIN... 
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MİSYON  |  VİZYON

Ethica Sigorta, acentelerini 
ülkemizin gereksinim duyduğu 
“kurumsal finansal danışman” 
olmaları yönünde geliştirmeyi; 

acenteleriyle birlikte müşterilerine 
güven vermeyi; yenilikçi ürünleri ve 

kaliteli hizmetleri ile lider sigorta 
şirketlerinden biri olmayı ve 

beklentilerin üzerinde memnuniyet 
yaratmayı ilke edinmiştir.

Ethica Sigorta, evrensel ve etik 
değerleri benimseyen bir kültüre 
sahiptir; verdiği sözleri tutmanın 
gururuyla çalışır; iş ortaklarına, 
çalışanlarına, müşterilerine ve ülke 
ekonomisine değer katar, toplumsal 
faydaya duyarlıdır.

VİZYONMİSYON



“Sigortacılık bizim işimiz”
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YÖNETİM
KURULU
BAŞKANI

2018 yılı, ülkemiz ekonomisi için oldukça zor bir yıl olmuştur. Tüketici enflasyonu %20,30 üretici enflasyonu ise 
%33,64 civarında gerçekleşirken, Türk Lirası yabancı para birimleri karışında Ağustos ayında ciddi bir değer 
kaybı ile karşılaşmıştır. Daha sonraki dönemde; yıl sonuna doğru, bu kayıp bir ölçüde gerilemiştir. 
Ekonomide yaşanan bu gelişmeler doğal olarak sigorta endüstrisine de yansımış özellikle hasar maliyetlerinde 
ciddi artışlar yaşanmıştır. Yeni araç satışlarındaki daralma sektörün prim artışını negatif etkilemiştir. Ancak 
buna karşın faizlerin yükselmesi mali gelirlerin artmasını beraberinde getirmiş, bu da sigorta şirketlerinin 
gelirlerine olumlu olarak yansımıştır. Sigorta endüstrisi bütün bu gelişmeler sonunda teknik kâr anlamında 
olumsuz etkilenmiş fakat mali kâr bakımından önemli gelir elde etmiş, sonuç olarak 2018 yılını kârlı bir dönem 
olarak tamamlamıştır. 

Şirketimiz Ethica Sigorta, kurulalı henüz 2,5 yıl geçmiş olmasına rağmen 2018 yılını da büyük bir başarı ile 
tamamlamıştır. Şirketimiz, 1 milyar TL üretim elde ederken piyasa payını %2,1 seviyelerine yükseltmiştir. 
Kârlılık bakımından ise yine çok başarılı bir yıl geçiren Ethica Sigorta’nın bu ikinci tam yılı sonrası 35 milyon TL 
vergi sonrası kâr elde etmesi, öz kaynak kârlılığını %35 yükseltmesi, müşteri ve acentelerinin yüksek 
memnuniyet oranları şirketin son derece başarılı bir şekilde yönetildiğinin göstergeleridir.

2019 yılının şirketimiz açısından son derece başarılı geçeceğinin altını çiziyor, çalışanlarımıza, acentelerimize ve 
iş ortaklarımıza bugüne kadar olan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

DR. MURAT AKDOĞAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GİRİŞ  |  YÖNETİM KURULU BAŞKANI

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 LUX Bodrum Resort & 
Residences projesiyle gayrimenkul ve turizm alanlarında 
yatırım yapmaya başlamıştır. 2019 yılı itibarı ile “Wellness” 
turizmine de katkıda bulunacak “Wellness” klinik yatırımlarına 
başlayarak, Bodrum’da ilk kliniğini hayata geçirmiş 
bulunmaktadır. Murat Akdoğan, halen Ethica Sigorta ile birlikte 
bu kurumları da bünyesinde bulunduran MYC Partners şirketinin 
Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.



YÖNETİM 
KURULU BAŞKAN
YARDIMCISI
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 müddet 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 Genel Müdürü olan Ererdi, 2008-2015 yılları 
arasında AXA Sigorta’nın Genel Müdürlüğü  ve Yönetim Kurulu  

Başkanlığını yapmıştır. 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. Evli, bir çocuğu bulunan 
Ererdi halen TÜSİAD ve Fenerbahçe Kulübü Genel Kurul Üyesi 
olup yurtiçi ve yurtdışında çeşitli konferanslar vermektedir.
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GİRİŞ  |  BAŞKAN  YARDIMCISI VE CEO MESAJI

2018 yılında ekonomimizde yaşanan olumsuzluklar sigorta endüstrimize de yansımış, ilk kez prim üretim 
artış oranı enflasyon oranının altında kalmış yani sektör prim üretimi reel anlamda daralmıştır. Türk Sigorta 
Piyasası’nda gerçekleşen prim üretim artışı %20 seviyesinde iken Ethica Sigorta’nın büyümesinin %64’lere 
ulaşmış olması bizim açımızdan son derece önemlidir.

Özellikle; son derece iyi seçilmiş ve sigortacılık konusunda uzman, az sayıdaki acentelerimiz tarafından 
gerçekleştirilen prim üretimimizin sigorta endüstrisindeki anlamı çok özeldir. Ethica Sigorta acentelerini 
ölçek ekonomisine uygun büyüklüğe kavuşturmakta, her yıl düzenli olarak sektör ortalamasının üzerinde 
büyütmekte ve bulundukları merkezde gerçek bir “Finansal Danışman” konumuna gelmesini sağlamaktayız. 

Üretimdeki bu başarının yanında kârlılık bakımından da geçen yıl olduğu gibi oldukça başarılı sonuçlar elde 
eden şirketimizin vergi sonrası net kârı 35 milyon TL’ye ulaşmıştır. Genel Kurulumuzun aldığı karar gereğince 
elde edilen kâr sermayeye ilave edilerek, ödenmiş sermayemiz 125 milyon TL’ye çıkarılmıştır. 

Önümüzdeki yılın başarılı bir şekilde geçirilmesi için Şirketimiz operasyonel verimlilik açısından düzenlemeler 
yapacak ve bunların hızlıca uygulamaya geçirilmesini sağlayacağız. Ayrıca, 2019 yılında kuruluşumuzdan 
itibaren sürdürdüğümüz iş modelini geliştirerek “özgün” yaklaşımlarımızı Türk Sigorta Sektörü’nde 
uygulamaya devam edeceğiz. 

Başarılı bir yıl geçirmemizi sağlayan çalışanlarımıza, acentelerimize ve tüm iş ortaklarımıza sürekli destekleri 
için şükranlarımı sunuyorum. 

Saygılarımla,
CEMAL ERERDİ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE CEO



YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
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IŞIL AKYOL | YÖNETİM KURULU ÜYESİ
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 “Yönetici 
Adayı” olarak çalışmaya başlamıştır. Akyol, bankanın çeşitli 
şubelerinde görev yapmıştır. İş hayatına 1989 yılında o dönem 
yeni kurulan 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 yer 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.

GİRİŞ  |  YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

MURATCAN AKDOĞAN | YÖNETİM 
KURULU ÜYESİ
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 
Üretim Sistemleri Endüstri 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 Akdoğan, 2013 yılı itibarı ile MYC Partners 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi yapmaktadır.
MYC Partners çatısı altında bulunan şirketlerin idari ve 
finansal sürecini takip etmektedir. Ayrıca grup şirketlerinden 
olan MYC İnşaat Taahhüt Sağlık Hizmetleri Turizm San. Tic. 
A.Ş.’nin LUX Bodrum Resort & Residence isimli otel ve 
rezidans projesinin planlama, organizasyon ve yönetimini 
yürütmektedir. Ethica Sigorta A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği 
bulunan Muratcan Akdoğan, 2010 yılında kurulmuş olan 
Murat Akdoğan Eğitim Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Üyeliği’ne 
devam etmektedir.
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GİRİŞ  |  YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

SİMA CANSIN HACISOYU | YÖNETİM
KURULU ÜYESİ
Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun 
olmuştur. 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 
kurucusu ve tek hakim ortağıdır. Ethica Sigorta A.Ş.’de 
Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Sima Cansın Hacısoyu aynı 
zamanda 2010 yılında kurulmuş olan Murat Akdoğan 
Vakfı’nın Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Evli ve üç çocuk 
sahibidir.

CAN ERERDİ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ
28 Ekim 1989 tarihinde doğdu. Sabancı 
Üniversitesinde Yönetim Bilimleri bölümünü 
bitirdikten sonra İspanya’da ESADE’de Uluslararası 
İşletme bölümünü bitirdi. Türkiye’ye döndükten sonra 
1 sene boyunca Kariyer.net’de Pazarlama Uzmanı 
olarak çalıştı. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi 
İşletme Fakültesi - Yönetim ve Organizasyon ana bilim 
dalında doktorasına başladı. Halen doktora eğitimini 
sürdürmekte olup, University of Bath’da ziyaretçi  
araştırma görevlisi olarak çalışmalarına devam 
etmektedir. 7.02.2016 tarihi itibari ile
Ethica Sigorta’nın kuruluş aşamasında yer alan 
Can Ererdi, Pazarlama departmanında çalışmakta 
olup, 24.03.2017 itibari ile Yönetim Kurulu Üyesidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ



GENEL
BİLGİLER
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GENEL BİLGİLER  |  İCRA KURULU ÜYELERİMİZ

İCRA KURULU
ÜYELERİMİZ

AYAKTA DURANLAR / SOLDAN SAĞA:

OTURANLAR / SOLDAN SAĞA:

ERDOĞAN  EMEKSİZ   |   GÜLHAN  AKTURAN   |   IŞIL  AKYOL   |   CEMAL  ERERDİ   |   HÜLYA  GÜLENDAĞ    |   CENGİZ  BULUR

MURAT  AŞUROĞLU   |   BALKIR  DEMİRKAN   |   EMEL  DOLGUN   |   MÜJDAT  İLHANER
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GENEL MÜDÜR
YARDIMCILARIMIZ

GENEL BİLGİLER   |  GENEL MÜDÜR YARDIMCILARIMIZ

IŞIL  AKYOL

BALKIR  DEMİRKAN

GÜLHAN  AKTURAN

HÜLYA  GÜLENDAĞ
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DİREKTÖRLERİMİZ

ERDOĞAN  EMEKSİZ
GENEL MÜDÜRLÜK

CENGİZ  BULUR
AKDENİZ VE GÜNEY ANADOLU

DİREKTÖRLÜĞÜ

MURAT  AŞUROĞLU
GENEL MÜDÜRLÜK

EMEL  DOLGUN
BATI VE KUZEYBATI ANADOLU 

DİREKTÖRLÜĞÜ

MÜJDAT  İLHANER
ORTA VE KUZEY ANADOLU

DİREKTÖRLÜĞÜ
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GENEL BİLGİLER   |  YÖNETİCİLERİMİZ

NİLGÜN  ŞAHİN
GENEL MÜDÜRLÜK

ONUR  BAŞAR
GENEL MÜDÜRLÜK

YAHYA  SOLMAZ
AVRUPA  BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ

ARİF  GÜLER
GENEL MÜDÜRLÜK

ERHAN  TOPRAK
GENEL MÜDÜRLÜK

AYKUT  ERGİRİ
EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ALPER  ALLAHVERDİ
GENEL MÜDÜRLÜK

MÜDÜRLERİMİZ
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TÜM ÇALIŞANLARIMIZ

çevik
farklı

öncükararlı
pratik

hızlı

“ B İ Z  S T A R T U P  Ş İ R K E T İ  Ç A L I Ş A N I Y I Z ”
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yaratıcı

yenilikçi 
mutlu
çalışan

özgür

enerjik

meraklı

özgün

StartUp
şirket olmak
bizim işimiz!
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İLETİŞİM BİLGİLERİ

MERKEZ OFİS
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.tr

www.ethicasigorta.com.tr

DİREKTÖRLÜKLER
AKDENİZ VE GÜNEY ANADOLU DİREKTÖRLÜĞÜ (AGA)

Pakyürek İş Merkezi
Kurtuluş Mah. 64019 Sok. No: 32 Kat: 4 D: 14

Seyhan / ADANA
Telefon: 0322 422 90 90

Email: aga.direktorluk@ethicasigorta.com.tr

ORTA VE KUZEY ANADOLU DİREKTÖRLÜĞÜ (OKA)
Arma Kule 

Ufuk Üniversitesi Cad. No: 11 Kat: 7 Bağımsız Bölüm
No:15-16 Çukurambar / ANKARA

Telefon: 0312 666 90 90
Email: oka.direktorluk@ethicasigorta.com.tr

BATI VE KUZEYBATI ANADOLU DİREKTÖRLÜĞÜ (BKB)
Worldwide Business Center

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak
No: 9 Kat: 13 Batı Ataşehir / İSTANBUL

Telefon: 0216 362 99 99
Email: bkb.direktorluk@ethicasigorta.com.tr

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (AGA)

Etiler Mah. 829 Sokak A Plaza İş Merkezi
No: 3/7 Muratpaşa / ANTALYA

Telefon: 0242 966 90 90
Email: akd@ethicasigorta.com.tr

AVRUPA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BKB)
Metroport Busidence

Bahçelievler Mah. Yan Yol Sokağı (D-100) 
No: 14-B Kat: 5 Daire: 506 Bahçelievler / İSTANBUL

Telefon: 0212 401 90 90
Email: avr@ethicasigorta.com.tr

EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BKB)
Bayraklı Tower

Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No: 81 Kat: 6
Bağımsız Bölüm No: 31-32 Bayraklı / İZMİR

Telefon: 0232 966 90 90
Email: ege@ethicasigorta.com.tr

KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (OKA)
Baran Plaza 

Kuzey Yıldızı Mah. 100. Yıl Bulvarı 
B Blok No: 38 D: 48 Canik / SAMSUN

Telefon: 0362 999 42 42
Email: kdz@ethicasigorta.com.tr

ŞİRKETİN
TİCARİ UNVANI

ETHİCA SİGORTA A.Ş.
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CEMAL ERERDİ
YÖNETİM KURULU

BAŞKAN YARDIMCISI
VE CEO

İÇ DENETİM

IŞIL AKYOL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI

SATIŞ VE
PAZARLAMA

BALKIR DEMİRKAN
GENEL MÜDÜR

YARDIMCISI
TEKNİK

GÜLHAN AKTURAN
GENEL MÜDÜR

YARDIMCISI
MALİ İŞLER

HÜLYA GÜLENDAĞ
GENEL MÜDÜR

YARDIMCISI
OPERASYON

ETHİCA SİGORTA

ORGANİZASYON
ŞEMASI

GENEL BİLGİLER  |  ORGANİZASYON ŞEMASI

Acenteler Satış

Pazarlama

Bölge Direktörlükleri

Müşteri İlişkileri

Hasar

Reasürans

Teknik / Risk Kabul

Muhasebe

İç Kontrol ve Uyum

PBR ve Stratejik 
Planlama

İnsan Değerleri ve
Yetenek Yönetimi

Fon Yönetimi

Tahsilat

Lojistik ve
Kurumsal Çözümler

ERDOĞAN EMEKSİZ
DİREKTÖR

TEKNİK
KOORDİNASYON

Proje Gelişimi ve 
Koordinasyon

Müşteri Stratejileri
ve Dijital Çözümler
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İÇ SİSTEMLER VE UYUM FONKSİYONU
YÖNETİCİLERİ

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 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.

21 Haziran 2008 tarihinden Resmi Gazetede 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 Gelirlerin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Kurum Politikasının

kabul edilmesine, 20.12.2016 tarihli 2016/19 sayılı yönetim kurulu kararı ile karar verilmiştir. İç sistemler ve 
Uyum Fonksiyonu yöneticileri 2017 yılında değişmemiş, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Uyum Departmanları’nın 
yöneticiliğini Gülhan Akturan ve İç Denetim Departmanı yöneticiliğini ise Can Bilgin üstlenmeye devam 
etmişlerdir.

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesi gereğince
iç sistemlere ilişkin fonksiyonlara atanan yöneticiler, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirilmiştir. 
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YÖNETİM ORGANI, 
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ
VE PERSONEL SAYISI

CİNSİYET DAĞILIMI

Ethica Sigorta, Genel Müdürlük fonksiyonlarının yanında üç Direktörlük ve dört Bölge Müdürlüğü ile
hizmet vermektedir. 

Ethica Sigorta’da görev yapan çalışanların 31.12.2018 tarihi itibarıyla genel profili şöyledir;

% 57
% 43

İCRA KURULU CİNSİYET DAĞILIMI

% 60
% 40

EĞİTİME GÖRE DAĞILIM

Ortaokul
ve Dengi

Lise
ve Dengi

2 Yıllık
Yüksekokul

LisansüstüÜniversite

% 12
%15

% 62

% 3
% 8
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SERMAYE VE
ORTAKLIK YAPISI

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 kurulmuştur. Şirket, 12 Nisan 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da alınan 
karara istinaden 2017 dönem karından 44.500.000 TL’yi sermaye artışında kullanmış, ödenmiş 
sermayesini 94.500.000 TL’ye yükseltmiştir.

ETHİCA SİGORTA A.Ş. SERMAYE DAĞILIM TABLOSU (31.12.2018)

ŞİRKETİN  ORTAKLIK YAPISI    

ORTAĞIN ADI İŞTİRAK ORANI (%) TOPLAM SERMAYE (TL)

M. MURAT AKDOĞAN % 67,0 63.315.000,00

H. CEMAL ERERDİ % 33,0 31.185.000,00

TOPLAM % 100,0 94.500.000,00
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FAALİYET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜŞÜ



Ethica Sigorta 2018 Faaliyet Raporu22

GENEL BİLGİLER  |  FAALİYET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜŞÜ
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GENEL BİLGİLER  |  FAALİYET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜŞÜ
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FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN
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FİNANSAL DURUM DEĞERLENDİRMELERİ 

2018 yılında Ethica Sigorta A.Ş.’nin toplam prim üretimi 999.531.942 TL’ye ulaşmış, 27 Temmuz 2016 tarihinde 
üretime başlamış Şirketimiz kısa zaman içinde ulaştığı bu üretim hacmi ile % 2,1 pazar payı elde etmiş, 
16. sıraya yükselmiştir. Yıl içinde üretim artışı sadece trafik branşında değil tüm branşlarda hedeflenenin 
üzerinde gerçekleşmiş, üretim dengesi de şirket stratejilerine paralel gelişim göstermiştir.

Aynı performansı kârlılık açısından da sergileyen Şirketimiz, 34.663.399 TL dönem net kârı ile bütçe ve iş 
planın çok üstünde bir başarı elde etmiş, kendi alanında en kârlı şirketler arasında yer almıştır. Finansal 
sonuçlara yönelik detaylı bilgilere “Denetim Raporları” bölümünde yer verilmiştir.

2018 yılında ödenmiş sermayesini 94.500.000 TL’ye yükselten Ethica Sigorta A.Ş.’nin aktif toplamı 31 Aralık 
2018 sonu itibari ile 902.099.220 TL’ye ulaşmış, bu tutarın % 76’sı nakit ve nakit benzeri varlıklar ile finansal 
varlıklardan oluşmuştur. Uyguladığı nakit yönetim politikası ile likiditesi yüksek olan şirketimiz, müşterilerine, 
çalışanlarına, sermaye sahiplerine, diğer iş ortaklarına ve kamuya karşı tüm yasal ve ticari yükümlülüklerini 
yerine getirebilecek finansal güce sahip pozisyona gelmiştir. Öz kaynak yeterliliği mevcut risk ve 
yükümlülüklerini karşılayacak ölçektedir.

TL

AKTİF TOPLAMI

ÖZSERMAYE

TOPLAM BORÇ

2017

525.934.151

99.490.335

125.247.765

2016

256.099.415

49.077.046

28.085.670

ORANLAR

ÖZSERMAYE / AKTİF 

TOPLAM BORÇ / AKTİF

TOPLAM BORÇ / ÖZSERMAYE

2017

% 18,9

% 23,8

% 125,9

2018

902.099.220

134.596.458

198.254.903

2018

% 14,9

%22,0

% 147,3

2016

%19,2

%11,0

%57,2

ALINAN PRİM

ÖDENEN HASAR

TEKNİK KÂR / ZARAR

VERGİ ÖNCESİ KÂR / ZARAR

NET KÂR / ZARAR

ÖDENMİŞ SERMAYE

TOPLAM AKTİFLER

607.687.536

132.334.744

62.855.174

63.986.614

50.659.362

50.000.000

525.934.151

210.350.997

5.634.064

2.136.277

-922.954

-922.954

50.000.000

256.099.415

2017

999.531.942

378.527.965

44.253.608

45.800.783

34.663.399

94.500.000

902.099.220

2018 2016

FİNANSAL BİLGİLER
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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” esasları baz alınarak yapılmıştır. Söz konusu Yönetmelik esaslarına 
uygun olarak yapılan hesaplama sonucuna göre Ethica Sigorta A.Ş.’nin 2018 yılı sermaye yeterliliği %110 
olarak gerçekleşmiş, 12 milyon TL olumlu sonuç vermiştir.

Ethica Sigorta A.Ş. 2018 yılındaki tüm faaliyetlerini, her yıl mevcut koşullar ile birlikte Türkiye ve dünyadaki 
ekonomik ve sektörel gelişmeleri baz alarak hazırlamış olduğu iş planı ve stratejik hedefleri çerçevesinde, 
varlığının ve kârlılığının sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirmiştir. Tüm rezervlerini ilgili 
mevzuatlara ve standartlara uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirecek şekilde belirlemiştir. Tahakkuk 
etmiş ve hesaben tespit edilmiş 157.431.879 TL’lik muallak tazminat karşılığına ek olarak aktüeryal yöntemler 
kullanılarak 256.377.389 TL “gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat karşılığı (GERK)” hesaplanmış ve 
2018 yılı kayıtlarına alınmıştır. 15.09.2017 tarih ve 2017/7 sayılı Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan 
Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesine ilişkin genelge ile zorunlu hale getirilen branşlar için ayrılan bahse 
konu hasar rezervleri üzerinden iskonto uygulanmıştır.  Yılsonu için GERK hesabında, Şirket prim üretimine 
27 Temmuz 2016 tarihinde başladığından ve 31 Aralık 2018 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 konumlandırmıştır. 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, yüksek 
mali gücü, bilgi birikimi ve deneyimi ile yeni bir alternatif yaklaşım yaratmayı hedeflemiş ve çalışmalarını 
bu yönde sürdürmüştür.  

Şirketimiz mevcut kanun ve yönetmeliklere bağlı olarak dengeli bir kâr dağıtım politikası oluşturmuş, 
bu politika çerçevesinde önceliğini sermaye yeterliliğini %115-%120 sevilerinde korumaya vermiştir. 
Bu doğrultuda, 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da dönem net kârını dağıtmayıp, sermayesine eklemeyi 
planlamasına dahil etmiştir.
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TÜRKİYE VE DÜNYA
EKONOMİSİ

2018 YILINDA TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ

2018 yılında Türkiye ekonomisi çok önemli gelişmelere sahne oldu. Yaşanan döviz kuru ve faiz atakları,
başta enflasyon olmak üzere tüm ekonomik dengeleri derinden etkiledi.
 
Döviz kuru dalgalanmaları 2018 yılı boyunca etkili olmakla beraber, özellikle yılın ikinci yarısında çeşitli 
jeopolitik etkenlerin başı çektiği sebeplerin tetiklemesi ile döviz kurlarında çok önemli artışlar yaşandı, 
bu durum fiyatlar genel seviyesinde hızlı ve keskin artışlara yol açtı, döviz kurlarındaki artışın etkisi ile ithal 
girdi maliyeti çok yükseldi, tüketicilerin alım gücü önemli ölçüde etkilenmeye başladı, bu durum da ekonomik 
durgunluğa sebebiyet verdi, konkordatolarda ve işsizlik oranlarında artışlar yaşandı. Doğrudan sermaye 
yatırımları çok sınırlı kalırken, kısa vadeli portföy yatırımlarında ise azalma gözlendi.
 
2018 yılında döviz kurlarındaki yaşanan yoğun volatilite çok etkili olurken, Türk Lirası yıl başından yıl sonuna 
%40 mertebesinde değer kaybetti. Büyüme oranı %2,6, TÜFE artış oranı %20,30 ve ÜFE artış oranı ise %33,64 oldu. 
Cari açık tutarı ise 27,6 milyar USD olarak gerçekleşti. Bu oranlar Türkiye ekonomisinin yakın dönem 
deneyiminin çok dışında bir sonuç setini oluşturmuş oldu.

2018 yılının çok önemli zorlukların yaşandığı bir yıl olması ve yaşanan güçlü ekonomik dalgalanmayı 
düzeltebilmek için yapısal tedbirlerin büyük önem taşıması sebebiyle, ekonomi yönetiminde önemli 
değişiklikler yapılarak yönetim Hazine ve Maliye Bakanlığı adı altında tek çatıda toplandı. 2018 yılında
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyonla mücadele hedefini öncelikli şekilde tutarak sıkı para 
politikası izlemeye devam etti, yıl içinde önemli faiz artışları yapıldı. 2018 yılında olduğu gibi izleyen
yıllarda da fiyat istikrarını sağlamak ve ekonomiyi sağlıklı şekilde büyütmek ana hedeflerinden
oluşturulacak optimum bir çözüm seti yönetimi çok önem taşıyacak.
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Türkiye 2018 yılında yoğun ekonomik kriz yaşarken, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında yaşanan ticaret 
restleşmesi ve İran'a uygulanan yaptırımlar, dünyanın ekonomik ve siyasi gündemine oturdu. Benzer şekilde 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret hacminde de çelik ve alüminyum tarifelerine zam 
yapılması suretiyle önemli bir ivme kaybı yaşandı.

2007 yılında mortgage krizi olarak başlayan ve Eylül 2008'de tüm dünyaya yayılarak birçok ülkeyi olumsuz 
etkileyen ekonomik krizde ABD Merkez Bankası; FED piyasayı canlandırmak, bankacılık sektörünü 
kurtarabilmek ve krizden çıkabilmek için 3 trilyon USD bastı. Krizin ardından düzelmeye başlayan ABD, 2016 
yılıyla beraber faizleri artırmaya ve ardından da piyasadan para çekmeye başladı. FED, piyasadan giderek 
artan tutarlarda para çekti. FED bir yandan piyasadan para çekerken diğer yandan da faiz oranlarını artırmaya 
devam etmektedir. 2017'nin Aralık ayında faiz oranını 1,25'den 1,50'ye çıkartan FED, Mart 2018'de 1,75'e 
Haziran 2018'de 2,00'ye Eylül'de 2,25'e ve 19 Aralık'ta da 2,50 seviyesine çıkardı. FED'in bu iki uygulaması 
gelişmekte olan para birimlerinin değer kaybetmesine yol açarken Türk Lirası üzerinde de benzer bir etki 
gözlendi.

Genel olarak gelişmiş ekonomilerde yaşanan düşük büyüme sürecinin 2019 yılında da devam etmesi 
bekleniyor. Bu gelişmenin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere karşılaştırmalı bir avantaj sağlaması söz 
konusudur. Türkiye’nin bu gibi fırsatlardan yararlanabilmek için yapısal reformlarını gerçekleştirmesi, üretime 
ve markalaşmaya dayalı bir çözüm seti  geliştirmesi gereği daha belirgin bir gereklilik olarak ortaya çıkmakta.

GENEL BİLGİLER  |  TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ 
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Sigorta sektörünün gelişiminin ekonomik gelişmeler ile güçlü bir ilişkisi vardır. Dolayısıyla, önceki yıllara göre 
yavaşlamış olsa da 2018 yılında pozitif yönde gelişim gösteren ekonomi, diğer sektörlerde olduğu gibi 
sigortacılık sektöründe de belirleyici olmuştur. Swiss Re’nin hazırlamış olduğu güncel raporlarda 2018 ve 2019 
için % 3 kadar bir büyüme öngörmüştür. Söz konusu büyüme hem hayat ve hem de hayat dışı branşlarda 
özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafından sağlanmıştır.  

Gelişmekte olan ülkelerin gelişiminin 2018’de % 8 olduğu, 2019 ile 2020’de de aynı düzeyde kalacağı tahmin 
edilmektedir. Bu ülkeler arasında da Çin ve Hindistan prim üretimini en fazla arttıran ülkeler olarak öne 
çıkmış (% 12), her iki ülkede de bu sonuç özellikle tarım sigortalarından elde edilmiştir. Latin Amerika’da ise 
ekonomideki toparlanma ile birlikte hayat dışı prim üretimi artış göstermiştir. Ancak mevcut ekonomik 
gelişmeler dikkate alındığında Latin Amerika’daki bu gelişimin uzun vadede; gelecek 2 yıl içinde aynı seviyede 
devam etmesi zor görünmektedir.

Gelişmiş ülke prim üretimleri bir önceki yıla göre % 2 artış göstermiş, bahse konu artış Kuzey Amerika ve diğer 
ülkelerdeki ekonomik canlanma ile gerçekleşmiştir. Bölgede geçen yıl yaşanan rekor düzeydeki katastrofik 
hasarlar nedeniyle artan sigorta fiyatları da yine prim artışını desteklemiştir. Japonya ve İngiltere’de oto 
sigortalarında hasar maliyetlerinin iyileşmesi ile birlikte indirim oranları artmış, buna bağlı olarak oto 
sigortalarının prim üretimi düşmüştür. Bu da gelişmiş ülkelerin prim gelişimini negatif olarak etkilemiştir.

Özellikle Avusturalya’da yüksek seviyelerde gerçekleşen fiyat artışının etkisi ile kurumsal işlerde büyük prim 
artışı olduğu izlenmiştir. Artan davalar nedeniyle yöneticiler ve çalışınlar için yaptırılan finansal sigortaların 
fiyatlarında keskin artışlar olmuştur. Amerika, İngiltere ve Latin Amerika bölgelerinde finansal sorumluluk ve 
mesleki sorumluluk branşlarının fiyatlarında da artış olmuş, ancak daha makul düzeylerde gerçekleşmiştir. 
Amerika’da da yine kurumsal sigortalardaki fiyat artışı 2018’in ilk 6 aylık döneminde 2017’ye göre daha 
yüksek gerçekleşmiştir.

SİGORTA SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNİN
EKONOMİK GELİŞMELER İLE
GÜÇLÜ BİR İLİŞKİSİ VARDIR.
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Prim üretiminin gelecek iki yıl içinde hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde istikrarlı bir 
gelişim göstermesi beklenmektedir. Çin dışında diğer gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki toparlanmanın ve 
Asya-Pasifik ülkelerinde ise güçlü fiyat artışının üretimi arttırması beklenirken, Amerika ve Çin’de ekonomik 
koşullardaki değişime ve oto sigortalarındaki düşüşe bağlı olarak üretimin 2018’e göre biraz düşeceği tahmin 
edilmektedir.

Kârlılık açısından bakıldığında ise 2018’in ilk yarısında dünya genelinde gerçekleşen doğal afetlerin düzeyi 
önceki yıllara göre çok düşük düzeyde iken, ikinci yarıyılda bu tablo bozulmuş, yaşanan doğal afetlerin maliyeti 
geçmiş yıl ortalamalarının çok üstüne çıkmıştır. Binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan bu felaketlerin küresel 
ekonomiye etkisi “Weather, Climate & Catastrophe Insight 2018”e göre 225 milyar USD olarak belirlenmiş ve bu 
kaybın % 60’nın sigorta şirketleri tarafından karşılanabileceği raporlanmıştır. ABD’de Michael ve Florence 
kasırgaları, Kaliforniya’daki orman yangını, Japonya’da Jebi ve Trami tayfunları, Filipinler, Hong Kong ve Çin’de 
Mangkhut ve Rumbia tayfunları, Endonezya’da volkanik patlama en fazla yıkım yaratan afetler olmuşlardır.

Genel olarak 2018 yılında ılımlı düzeyde yapılan fiyat artışları, hayat dışı branşların kârlılıklarında iyileştirme 
sağlamış olsalar dahi, yaşanan katastrofik olaylar gerçek bir iyileşmenin olmasını engellemişlerdir. Ayrıca, kâr 
marjları çok sınırda olduğu için bu fiyat artışlarının yeterli düzeyde olduğu söylenemez. 2019 yılında da büyük 
bir değişim olmaksızın mevcut oranların stabil kalması beklenmektedir. 
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Sigorta şirketlerinin kârlılık ve mevcut iş modelleri baskı altında kalmaya devam ettiği için bu baskıları 
dengelemek üzere yatırımlara olan talepleri ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bununla birlikte kâr hedeflerini 
gerçekleştirebilmek için de daha fazla risk kabul etmeleri gerektiğinin farkındadırlar. Sigorta şirketlerini 
bundan sonraki dönemlerde etkileyecek, yatırım yapmalarını gerektirecek konular ise aşağıdaki gibi 
özetlenebilir;

 • Satın almalar ve/veya birleşmeler: Pazar baskısının arttığı bir ortamda, sermaye ve kapasitenin   
    bolluğu ve faiz oranlarındaki potansiyel gelişmeler sigorta şirketlerini, sürdürülebilir büyümeyi   
    sağlamak için satın alma/birleşme girişiminde bulunmaya itebilecektir. Ancak faiz oranlarının   
    artması durumu değiştirebilir, çünkü bu borçlanma maliyetlerini arttıracaktır. Yine de yeni   
    kapasite yaratmak için özellikle gelişmiş teknolojilerin entegrasyonuna imkân tanıyan satın   
    almalar/birleşmeler iyi fırsatlar doğurabileceklerdir.

 • Teknoloji: Şirketler yapay zekâ, dron ve blockchain gibi gelişen teknolojileri kendi operasyonlarına  
    entegre ederken, 2019 yılını etkileyen en büyük gelişmenin Bulut olacağı düşünülmektedir.    
    Şirketler analitik becerilerini güçlendirmek, internetten veri toplama kapasitelerini geliştirmek ve  
    bilişsel uygulamalarını yükseltmek amacıyla Bulut’tan daha fazla faydalanmaya başlayacaklardır.  
    Yeni uygulamaları hayata geçirirken, Bulut destekli bir geleceğe hazırlanmak için mevcut   
    sistemlerini Bulut’a taşıma konusunda önceliklerini değiştirmek zorunda kalabileceklerdir. 

 • Yetenek yönetimi: Teknoloji yoğun süreçlerin gelişimi ile birlikte sigorta şirketleri özellikle analitik  
    ve teknolojik çözümler alanında yetenekli personel sayısını arttırma çabası içine girmişlerdir ki bu  
    alanda da potansiyel/yetenekli insan sayısının çok olmadığı da bilinmektedir. Tam otomasyon ve  
    yapay zekanın her süreçte tam kullanımı ile çalışan sayısını optimum noktaya taşımada ve/veya  
    yeni potansiyel yetenekler ile değişiminde şirketler farklı baskılarla karşılaşabileceklerdir. Bu   
    durumda sigorta şirketlerinin, tüm çalışanları için görev tanımlarını yeniden oluşturmaları,   
    gelişen teknolojiye uyum sağlamaları ve yaptıkları işe daha fazla değer katabilmeleri için   
    eğitmeleri gerekecektir.

 • Ürün geliştirme: Temel ekonomik ve teknolojik değişiklikler yeni teminat türleri için ihtiyaç   
    oluşturacağı gibi mevcut ürünlerin de yeniden düzenlenmelerini, alternatif dağıtım ağlarının   
    oluşturulmasını gerektirebilecektir. Mevcut durumda bu süreç aslında başlamış olmakla beraber  
    diğer sektörlere göre yavaş gelişmektedir. Silolar halinde kurgulanmış iş modelleri, eski süreçler  
    ve yasal düzenlemeler müşteri odaklı rekabetin yüksek olduğu hızlı değişen mevcut ortamda   
    dinamik ürün gelişimlerini engellemektedir. İlerleyebilmek amacıyla sigorta şirketleri, farklı   
    riskleri teminat altına alan hibrit ürünlere ve/veya teminat kapsamını ve teminat sürelerini   
    sigortalıların belirlediği, sigortalının daha fazla kontrol edebildiği ürünlere yönelebileceklerdir.
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 • Yasal düzenlemeler: Sigorta sektörünün gelişiminde daha önce olduğu gibi bugün ve gelecekte de  
    yasal düzenlemelerin büyük rolü olacaktır. Sigortacıların gelecek yıllarda karşılaşacağı öncelikli  
    konulardan biri uyum olacaktır. Özellikle;

 - Sigortalıların menfaatlerini korumak, 
 - Sigorta şirketlerinin verilerini, yazılımlarını ve sigortalılarının risklerini siber risklere karşı korumak  
    amacıyla önlem almalarını sağlamak, 
 - Veri güvenliği ve itibar riskinin konusu olan kişisel bilgilerin gizliliğini sağlamak,

Amacıyla oluşturulan ve/veya oluşturulacak standartlara ve düzenlemelere uyum şirketlerin en fazla efor 
harcayacağı alanlar olacaktır.  Şirketler gelişen teknolojik çözümleri süreçlerine entegre ederek uyumun ve 
gözetimin sürekliliğini sağlayabileceklerdir.

Yasal düzenlemelerle ilgi diğer önemli bir konu ise IFRS 9 ve IFRS 17 ile yeni raporlama standartlarının 
uygulamaya alınmasıdır. IFRS 9 yatırım araçlarının sınıflanması, değer kayıplarının ölçümlenmesi ve kayıtları 
konusunda, IFRS 17 ise sigorta teknik muhasebe kayıtları konusunda radikal değişimleri içeren 
düzenlemelerden oluşmaktadır. Şirketlerin 2021’de yürürlüğe konacak bahse konu standartlarla ilgili 
çalışmaları ve yatırımları yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Sigorta şirketleri varlıklarını koruyabilme için bu yeni trendlere uyum sağlamak, ekonomik ve teknolojik 
değişimlerin sunduğu fırsatları değerlendirmek ve her koşulda yenilikçi olmak zorunda kalacaklardır.

GENEL BİLGİLER  |  DÜNYADA SİGORTACILIK
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Sigorta sektörü prim üretimi, 2018 yılında hayat dışı branşlarda “Riskli Sigortalılar Havuzu’ndan” ve “Tıbbi 
Sigorta Havuzu’ndan” şirketlere devredilen endirekt üretimin mükerrer etkisi hariç tutulduğunda % 18,2 artış 
göstermiş, 45,3 milyar TL’ye ulaşmıştır. Enflasyon etkisi arındırıldıktan sonra hesaplanan reel gelişim ise geçen 
yıla göre nispi olarak düzelmiş görünse de bu yıl da yine negatif, % -1,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Dolayısıyla, penetrasyon oranı 2018 yılında da önemli bir değişim göstermemiş, ülkemizde kişi başına düşen 
prim gelişmiş emsal ülkelere göre yine çok düşük kalmıştır. Düşük penetrasyon oranı yüksek gelişim 
potansiyelini işaret etse de mevcut ekonomik koşullar altında bu potansiyelin tam kullanımının uzun vadeye 
yayılacağı öngörülmektedir.

Branşların gelişimine bakıldığında, hayat dışı sigorta prim üretiminin yaklaşık % 50’sinin oluşturan taşıt 
araçları sigortalarının 2018 yılında reel büyüme sağlayamadığı, enflasyon etkisi arındırıldığında kasko ve trafik 
(endirekt üretim hariç) branşlarında sırasıyla % -5,7 ve  % -3,5 reel küçülme olduğu izlenmiştir. Daralan 
ekonomiye bağlı olarak aratan fiyat rekabeti, tüketicinin alım gücünün düşmesi, yeni araç satışlarındaki 
% 35’lik düşüş bu durumu etkileyen temel faktörler olmuştur. 

TÜRKİYE’DE
SİGORTACILIK
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Sağlık branşında, dönem içinde gerçekleşen yüksek medikal enflasyonun da etkisiyle bir önceki yıla göre 
% 24,2 artış gösteren prim üretimi % 3,3 reel gelişim göstermiş, 6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Branş detayına 
bakıldığında kapsamlı sağlık ürünlerinin diğer sağlık ürünlerine göre daha büyük bir gelişim gösterdiği 
izlenmiştir. 

Yangın ve doğal afetler branşlarında ise % 21,3 prim artışı ile 7 milyar TL’ye yakın prim üretimi gerçekleşirken, 
reel gelişim % 0,9 ile sınırlı kamıştır. Endüstriyel ve ticari yangın sigortaları % 25,6’lık prim artışı ile en fazla 
büyüyen segmentler olmuşlardır. Konut ve DASK sigortaları ise konut satışlarındaki düşüş ile daha sınırlı bir 
gelişim göstermişlerdir.

Sorumluluk, nakliyat, mühendislik ve diğer bazı branşlarda da prim artış oranı kasko ve trafik branşlarına göre 
daha yüksek gerçekleşmiş, bu branşların hayat dışı prim gelişimine katkıları olumlu yönde olmuştur. 

Kârlılık açısından bakıldığında hayat dışı şirketler, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin 
açıkladığı sonuçlara göre Aralık 2018 sonu itibari ile mali taraftan aktarılan 5,5 milyar TL gelir ile toplam 
3 milyar TL dönem teknik kârı elde etmişlerdir. Dönem sonu net kârı ise 2,7 milyar TL (vergi sonrası) olarak 
açıklanmıştır.

2018 yılının ikinci yarısında finansal piyasalarda meydana gelen dalgalanma ve değişen ekonomik koşullara 
bağlı olarak döviz kurlarındaki ve enflasyondaki ani yükseliş, bu değişimle birlikte % 26 kadar arttırılan asgari 
ücretler hasar maliyetlerine ve operasyonel maliyetlere direkt olarak yansımış, sektörün teknik kârlılığını 
olumsuz etkilemiştir. Ancak, diğer taraftan artan faiz oranları ile şirketler önceki yıllara göre çok daha yüksek 
mali gelir yazabilmiş, özkaynak kârlılık oranı geçen yıla göre daha yüksek gerçekleşmiştir.
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Branşlar bazında yapılan analizlerde zorunlu trafik branşının 2017’de olduğu gibi 2018’de de en fazla teknik 
zarar üreten branş olduğu, zararın bir önceki yıla göre -273 milyon TL artarak -809 milyon TL’ye ulaştığı 
gözlemlenmiştir. Maddi hasar maliyetlerindeki artış ile birlikte, asgari ücret etkisinin yansıtılmasından dolayı 
bedeni hasarlarda da maliyetler önemli ölçüde artış göstermiştir.

Kasko, yangın ve sağlık branşlarında da teknik kârlılık oranı önceki yıllar ile karşılaştırıldığında düşüş 
göstermiş, özellikle hasar maliyetlerindeki artış bu sonucu doğurmuştur. Ancak, teknik olmayan bölümden 
aktarılan mali gelir ile söz konusu branşlar geçen yıldan daha yüksek teknik kâr sağlayabilmişlerdir.

2019 yılında hayat dışı branşların prim üretiminde 2018 yılına benzer bir trend olacağı, teknik kârlılığın 
maliyetlerdeki artışın fiyatlara tam olarak yansıtılamaması nedeniyle düşeceği, ancak finansal yatırım gelirleri 
ile 2018’de olduğu gibi kompanse edilebileceği öngürmektedir. 

Dünya sigorta sektöründe olduğu gibi Türkiye’de de sektörü gelecek yıllarda en çok etkileyecek konular 
gelişen teknoloji ile birlikte dijitalleşme, yapay zekâ teknolojisini, büyük veri analizlerini ve iletişim ağlarını bir 
araya getirerek oluşturulacak gelişmiş iş modelleri ve değişen müşteri beklentileri olacaktır. Ülkemizde de 
etkileri giderek artan siber riskler ve iklimsel riskler sigortacılık sektöründe öncelikli konular arasında yer 
alacak, sektör bu risklere karşı yeni ürünler geliştirilecektir. Gelecek yıllarda yürürlüğe konulacak ve 
raporlamalarda radikal değişimler gerektirecek yeni raporlama standartları UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri 
Standardı’na ve UFRS 9 Finansal Araçlar Standardı’na geçiş şirketlerin en çok efor harcamaları gereken diğer 
önemli bir konu olacaktır. 



SATIŞ VE PAZARLAMA
FAALİYETLERİ
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Ethica Sigorta sadece acenteler ile hizmet veren farklı yapıda bir sigorta şirketidir. Şirket 2018 yılında da acente 
adedini belli sayıda tutma prensibine sadık kalmış ve mevcut acentelerini genişleterek büyümeyi tercih etmiştir. 
Şirketin büyük şehirlerde bulunan sınırlı adetteki acenteleri, diğer il merkezlerinde ve ilçelerdeki tek adette olan 
acenteleri; 2018 yılında büyük bir hız ile büyümüşler, Ethica Sigorta sayesinde pek çok yeni sigortalı elde 
etmişlerdir. Acenteler deneyimleri ve verdikleri kusursuz hizmet ile bu sigortalılara pek çok farklı ürün satarak 
finansal danışma merkezi haline gelmişlerdir. Şirketin acente adedi 288’dir ve acente başına düşen üretim miktarı 
yıllık 3.500.000 TL’ye ulaşmıştır. Sektör ortalamasının yıllık 685.000 TL olduğu düşünüldüğünde Ethica Sigorta’nın 
acentelerini geliştirmedeki başarısı çok daha dikkat çekici hale gelmektedir.

“Çevre Bilinci” içerikli yetkili acente posteri Ethica Sigorta-Master
poster tasarımı

Yetkili acente billboard tasarımı

SATIŞ VE
PAZARLAMA FAALİYETLERİ

ETHİCA SİGORTA AZ SAYIDAKİ SEÇKİN
ACENTELERİ İLE HİZMET VERMEKTEDİR.

Ethica Sigorta 2018 Aylık Çözüm Hattı Bülteni



Şirket yılda 4 kez düzenlediği gezi ve toplantılar ile o dönem hedefini tutturan “Kazananların Kulübü’nün 
üyesi” olan acenteleri bir araya getirmekte hem motivasyon sağlamakta hem de bu acentelerin daha da 
gelişmesine yönelik stratejileri paylaşmaktadır. Şirket sahada oldukça aktiftir ve bu yolla acentesinin, 
sigortalılarının ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit edebilmekte ve proaktif önlemler alarak çok hızlı
aksiyona geçebilmektedir.
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Ethica Sigorta çalışan toplantısı Ethica Sigorta acente toplantısı

Ethica Sigorta acente ziyareti

Ethica Sigorta sosyal medya görseli

Ethica Sigorta Kadınlar Günü acente mektubu
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Bireylere yönelik ürünlerinin yanı sıra Ethica Sigorta işyeri sahipleri için özel ürünler geliştirmiştir. Bu ürünler 
ile sigortalılarının ihtiyaçlarını karşılamakta ve yüksek hizmet kalitesi ile müşteri sadakatini arttırmaktadır. 
Şirket hasarda 2.100 adedi aşan anlaşmalı oto yetkili ve yetkisiz servis ile sigortalılarının yanında yer 
almaktadır. Ayrıca 500’ü aşan anlaşmalı sağlık kurumu Ethica Sigorta müşterilerine hizmet vermektedir.
Bu seçkin ağ Ethica Sigorta’nın gücünü perçinlemesine yardımcı olmakta ve sigortalıların hasar ve taleplerinin 
çok hızlı bir şekilde çözümlenmesini sağlamaktadır.

Ethica Sigorta web banner görseli

Ethica Sigorta acente posterleri

Ethica Sigorta yetkili acente ve ürün sosyal medya görselleri
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Ethica Sigorta sosyal medya reklam görselleri

Şirketin acenteleri bulundukları bölgelerde pek çok reklam ve tanıtım faaliyeti düzenleyerek markaya değer 
katmakta ve bilinirliliği yükseltmektedir. Ethica Sigorta dijital kanallar üzerinden yürüttüğü iletişim stratejisi 
ve reklamları ile halkımızın ilgi odağı olmayı hedeflemekte, bu alanda ciddi gelişim kaydetmektedir. 

Ethica Sigorta sosyal medya önemli gün görselleri

Yetkili acente görseli Ethica Sigorta ve yetkili acente logolu sosyal medya reklam görseli
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Ethica Sigorta “çevre bilinci” sosyal medya görseli Ethica Sigorta “sosyal dayanışma” sosyal medya görseli

Destek Ethica Sigorta’dan emek çalışanlarından

SATIŞ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ   |  PAZARLAMA FAALİYETLERİ

Ethica Sigorta çevreye, doğaya duyarlı ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine çok değer veren bir şirkettir. 
Paticanlar Projesi, 2018 yılında da hem büyük bir çaba hem de emekle yürütülen oldukça başarılı bir 
dayanışma öyküsü olmaya devam etmiştir. Bu proje ile sınırlı olanaklarla dışarıda yaşam savaşı veren sokak 
hayvanları için olağanüstü şeyler yapan kişilere maddi ve manevi kaynak yaratılmıştır. Ethica Sigorta 
çalışanları bizzat sahada çalışmışlar ve bu kişilerle birlikte hayata el vermişlerdir. “Destek Ethica Sigorta’dan 
emek çalışanlarından” mottosu bu güzel hareketi çok doğru özetlemektedir.



ÖNEMLİ 
GELİŞMELER



Ethica Sigorta 2018 Faaliyet Raporu44

ÖNEMLİ GELİŞMELER  |  ŞİRKETİN YAPMIŞ OLDUĞU YATIRIMLAR İLE BAĞIŞ VE YARDIMLAR

ŞİRKETİN YAPMIŞ OLDUĞU YATIRIMLAR İLE 
BAĞIŞ VE YARDIMLAR

IT YATIRIMLARI

DİĞER YATIRIMLAR

Ethica Sigorta A.Ş. kendisini dinamik, tüketicinin beklentilerine cevap verebilecek, rekabetçi, dijital ve mobil 
gelişmeleri şirket strateji ve politikalarına iyi uygulayabilecek bir şirket olarak konumlandırmayı hedeflemiştir. 
Bu hedefine ulaşmak, gelişen kapasite ihtiyacını karşılamak, operasyonel verimliliği arttırmak, sistem 
güvenliği ve iş sürekliliğini devam ettirmek amacıyla IT yatırımlarını belirlemiş ve hayata geçirmiştir. 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 alınmıştır. 

2018 SERMAYE ARTIŞI 

Ethica Sigorta bir önceki yıl prim üretiminde olduğu gibi kârlılıkta da hedeflerinin üstünde gelişim sağlamış, 
50.659.362 TL kâr elde etmişti. Şirket 2018 yılında, bir önceki yıldan gelen bu kârdan yasal düzenlemeler ve 
Şirket ana sözleşmesi gereği ayırmak zorunda olduğu kanuni yedek akçe ve statü yedeklerini ayırdıktan sonra 
kalan 44.500.000 TL’yi sermayesine eklemiş, ödenen sermayesini 94.500.000 TL’ye yükseltmiştir. 

Ethica Sigorta bu sermaye artışı ile sermaye yeterlilik rasyosunu güçlendirmeyi, değişen ekonomik koşulların 
yarattığı dalgalanmalara ve öngörülemeyen risklere karşı Şirketin finansal gücünü artırmayı, Şirketin gelecek 
dönemlerdeki büyüme stratejilerine yönelik olarak ilave kapasite yaratarak uzun vadeli sürdürülebilir 
gelişiminin ve kârlılığının devamlılığını sağlamayı amaçlamıştır. 

Şirketimiz 2016 yılında başlatılan ofis 
ekipman, donanım ve mefruşat 
yatırımları artan ihtiyaçlar doğrultusunda 
2018 yılında da devam etmiştir. Yılın ilk 
yarısında Samsun’da Karadeniz Bölge 
Müdürlüğü kurulmuş, bölge faaliyetleri 
yeni bölge müdürlüğünden 
yürütülmüştür. 
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Ethica Sigorta A.Ş. iç 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 sürdürmek üzere oluşturulmuştur. 

İç denetim departmanı tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kabul edilen 
İç Denetim Yönetmeliği ile iç denetim departmanının çalışma esasları, görevleri, faaliyet alanları ve 
sorumlulukları belirlenmiştir. 

Yıllık iç denetim planı; şirket ihtiyaçları, hedefleri, strateji ve politikaları ile mevzuatın gereklilikleri 
çerçevesinde yapılan risk alanlarının ve önceliklerinin belirlenmesi sonucunda oluşturulmuştur. Üst yönetimin 
ve ilgili birim yöneticilerinin plan ile ilgili görüşünün alınmasını takiben iç sistemlerden sorumlu yönetim 
kurulu üyesi tarafından onaydan geçirilmiş, Yönetim Kuruluna sunulmuş ve bu süreçlerin tamamlanmasını 
takiben uygulamaya alınmıştır. 

İç denetim planı ve takvimi doğrultusunda iç denetim departmanı tarafından denetim çalışmaları 
gerçekleştirilmiş, yapılan bu denetimler için denetim raporları hazırlanmış ve ilgililer ile paylaşılarak 
denetimlerin sonucunda ortaya çıkartılan bulguların çözümü için aksiyon alınması sağlanmıştır. Yapılan 
denetimler esnasında, denetlenen birim ile koordineli ve iş birliği içerisinde olmak, denetim sonucunda ortaya 
çıkan bulgulara yönelik aksiyonlar almak ve şirkete artı değer sağlamak temel prensip olarak benimsenmiştir. 
Ayrıca denetimler diğer iç sistemler fonksiyonları ile koordineli bir şekilde yürütülmüş, iç kontrollerin 
geliştirilmesi için ortak hareket edilmiştir.

İÇ DENETİM
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Oluşturulan yıllık denetim planı kapsamı dışında kalan olağanüstü durumların gerçekleşmesi halinde 
soruşturma ve inceleme çalışmalarının yürütülmesi, bu gibi durumlarda ortaya çıkarılan bulgulara yönelik 
aksiyonların aldırılması da yine iç denetim departmanının görev ve sorumlulukları arasında yer almış, buna 
bağlı olarak yıl içinde plan dışında muhtelif inceleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Ethica Sigorta A.Ş. iç denetim departmanı, 2018 yılı içerisinde yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda 
faaliyetlerini devam ettirmiş, 8 farklı ana konuda denetim ve inceleme çalışması gerçekleştirmiş, söz konusu 
denetim konularına yönelik denetim ve inceleme raporları hazırlamış ve bulgular hakkında hem yönetim 
kuruluna hem de ilgili birimlere bilgilendirme yapmış, düzeltici aksiyonların alınmasını sağlamıştır. 

İç denetim faaliyetleri ile Şirketin politika ve stratejileri doğrultusunda belirlemiş olduğu hedeflerine 
ulaşılmasına katkı sağlanması, iyi bir kontrol sistemi kurulması, faaliyetlerin mevzuata ve raporlama 
standartlarına tam uyumluluğunun yerine getirilmesi, şirketin faaliyet sonuçlarının ve finansal verilerinin 
en doğru bilgiyi yansıtması amaçlanmıştır. 
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Ethica Sigorta A.Ş. için iç sistemlere ilişkin organizasyonel yapı ve düzenlemeler, T.C. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından 21 Haziran 2008 tarihinden Resmi Gazete’de yayımlanan 26913 sayılı Sigorta ve 
Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca yönetim kurulu kararı ile 
oluşturulmuş ve çalışmalar bu kapsam dahilinde gerçekleştirilmektedir.

İç Sistemler Yönetmeliği uyarınca, 31 Mart 2017 tarih ve 2017/07 sayılı yönetim kurulu kararıyla Dr. Mehmet 
Murat Akdoğan iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi ile uyum programından sorumlu yönetim kurulu üyesi 
olarak görevlendirilmiştir. 

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanan;
 • Ethica Sigorta A.Ş. İç Denetim Yönetmeliği,
 • Ethica Sigorta A.Ş. Risk Yönetim Yönetmeliği,
 • Ethica Sigorta A.Ş. İç Kontrol ve Uyum Yönetmeliği,
 • Ethica Sigorta A.Ş. Suç Gelirlerin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele 
    Kurum Politikası, 

20.12.2016 tarihli ve 2016/19 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiş, 2018 yılında ilgili yönetmeliklerin 
içerikleri değişen koşullar ile birlikte gözden geçirilmiştir.

Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetleri, yukarıda belirtilen yönetmelikler kapsamında, 14 Nisan 2017 
tarih ve 2017/09 sayılı yönetim kurulu kararı ile risk yönetimi, iç kontrol ve uyum yöneticisi olarak atanan 
Gülhan Akturan tarafından yürütülmüştür. İç denetim faaliyetleri ise 7 Mayıs 2018 tarih ve 2018/06 sayılı 
yönetim kurulu kararı ile iç denetim departmanı yöneticiliğine atanan Can Bilgin tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 

İç sistem çalışmalarını yürütmek üzere atanan yöneticilere, iç kontrol ortamını etkin şekilde 
değerlendirebilecekleri imkanı sağlayan yetkilendirme yapılmış, iç sistemlere ilişkin organizasyon şeması 
7 Mayıs 2018 tarih ve 2018/04 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır. 

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmeliğin 4.Maddesi gereğince 
İç sistemlere ilişkin fonksiyonlara atanan yöneticiler T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirilmiştir. 

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, bilgilerin elde edilebilmesini sağlamayı tesis 
etmektedir.

İÇ KONTROL VE
UYUM SİSTEMİ
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Yukarıda belirtilen kapsam dahilinde, iç kontrol birimi tarafından periyodik olarak ana faaliyet konularına 
yönelik mali raporlama standartları ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler çerçevesinde kontroller ve 
analizler yapılmıştır. 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 gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, mevzuat ve ilgili yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri, 
yeni yükümlülükleri takip edebilmek ve yerine getirebilmek amacıyla konuya yönelik eğitim, seminer ve 
konferanslara aktif katılım sağlanmıştır.  

İç denetim, iç 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 yürütülmüş, Şirket 
yönetimine konuyla ilgili bilgi verilmiş, sistem üzerinden kontroller oluşturularak önlemler alınması 
sağlanmıştır.

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 yürütülmüştür. Oluşturulan tüm prosedür, talimat ve yönetmeliklerde her bir süreç ile 
ilgili uygulama detaylarına, süreç sorumlularına ve kontrol alanlarına yer verilmiştir. Dokümanların, belirlenen 
uygulama esaslarında herhangi bir değişiklik olması durumunda güncellenmesi temin edilmiştir. Her yönetici 
sorumlu olduğu alan ile ilgili iç kontrollerin geliştirilmesinden, faaliyetlerinin mevzuat, şirket politika ve 
hedeflerine uygun gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulmuştur. Şirket imza yetkileri  en güncel haliyle 8 Aralık 
2016 tarih ve 2016/18 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen iç yönergede belirlenmiştir.

Şirketin bilgi işlem alt yapısı tüm faaliyet sonuçlarını; üretim, fiyatlama, hasar, branş ve ürün kârlılıkları, riskler 
ve benzeri nitelikte analizleri ve raporlamayı sağlayacak şekilde entegre edilmiş ve yapılandırılmıştır. Şirket 
bilgi işlem alt yapısı; yazılım, sunucular, güvenlik, yedekleme vb. tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde 
oluşturulmuş, Şirketin kesintisiz şekilde çalışmasını sağlayacak düzeye ulaştırılmıştır. Artan ihtiyaçlara bağlı 
olarak sürekli geliştirme ile ilgili çalışmalar ayrıca devam ettirilmiştir.  

İç kontroller, işleyişin bir parçası olarak işin niteliği, yetkiler ve sorumluluklar dikkate alınarak sistem üzerinde 
oluşturulmuş, tüm kontrollerin kişilere bağımlı olmaksızın sistem üzerinden otomatik olarak çalıştırılması 
prensip olarak benimsenmiştir.   

Şirket personelinin karşılaştığı problemleri, mutad uygulamalara göre şüpheli gördükleri hususları ilgili 
yönetim kademelerine ve iç denetim birimine raporlayabilmesi için Şirket bünyesinde uygun iletişim kanalları 
tesis edilmiş, idamesi ile birlikte konuya yönelik usuller belirlenmiştir. Tüm personelin şüpheli işlemlerin ve 
problemlerin bildirimlerini yapabilmeleri için supheli.islem@ethicasigorta.com.tr adresi aktif hale 
getirilmiştir.

Şirket genelinde; iç kontrol ve uyum birimlerinin koordinasyonu ile ilgili yasa, mevzuat ve standartlara uyum 
konusunda sürekli olarak kontrol ve inceleme gerçekleştirilmiştir. 

İç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliği Şirketin iç denetim departmanı tarafından denetim planı 
kapsamında risk bazlı olarak ayrıca denetlenmiştir.



AÇIKLAMALAR
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ETHİCA SİGORTA A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAK VE KARARLARI
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KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK TİCARİ ALACAK SİGORTASI SUNULMASINI 
İÇEREN DEVLET DESTEKLİ SİSTEMİN İŞLEYİŞİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI

“Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin 
İşleyişi”ne dair kararın yürürlüğe alınmasına ilişkin 04.06.2018 tarih ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı’nın duyurusu 22.06.2018 tarih ve 30456 sayılı Resmi Gazete’de yapılmıştır. Alınan karar ile alacaklarını 
tazmin edemeyen küçük ve orta boy işletmelerin zararlarını karşılamak üzere Devlet Destekli Alacak Sigortası 
uygulamaya alınmıştır.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan bahse konu kararı takiben, 24.12.2018 tarih ve 30635 sayıyla duyurusu 
yapılan tebliğ ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası tarife ve talimatları, yine aynı 
tarih ve sayıyla duyurusu yapılan diğer bir tebliğ ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak 
Sigortası sunulmasını içeren destekli sistemin çalışma ve usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeler belirlenmiştir.

2018 YILINDA ÖN PLANA ÇIKAN
MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
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TARIM SİGORTALARI HAVUZUNA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARLARI
2018  yılında 05.01.2018 tarihinde yayınlanan 2017/11094 sayılı “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2018 
Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler İle Prim Desteği Oranlarına İlişkin Bakanlar Kurulu 
Kararı”, 17.04.2018 tarihinde yayınlanan 2018/11521 sayılı “Tarım Sigortaları Havuzuna İlçe Bazlı Kuraklık 
Verim Sigortası İle İlgili Olarak Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Bakanlar 
Kurulu Kararı” ve yine 27.11.2018 tarihinde yayınlanan “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2018 Yılında 
Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler İle Prim Desteği Oranlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” ile 
Devlet Destekli Tarım Sigortalarının teminat kapsamları ile ilgili yeni düzenlemeler yapılarak, teminat 
kapsamları genişletilmiştir.

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA 
KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2018/1)
18.06.2018 tarih ve 30452 sayı ile yürürlüğe konan tebliğ ile Genel Şartların A.2 Sigortanın Coğrafi Sınırı başlıklı 
maddesi “Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetleri için 
geçerlidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadrosunda görev yapan sigortalının yurt dışındaki mesleki faaliyetleri 
teminat kapsamındadır.” şeklinde değiştirilmiştir.

MOTORLU ARAÇ SİGORTALARINDA EŞDEĞER PARÇA BELGELEME ESASLARINA 
İLİŞKİN GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE (2018/1)
01.02.2018 tarihinden yayınlanan genelge ile Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belirleme Esaslarına 
İlişkin  Genelge’nin (2015/2) geçici maddesi aşağıdaki şekli ile yeniden düzenlenmiştir; 
“01.02.2018 tarihinden 01.08.2018 tarihine kadar münhasıran Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 
düzenlenen belgeler uygulamaya esas alınır. IAF (International Accreditation Forum) çatısı altında ilgili 
standartlarda karşılıklı tanıma anlaşması imzalanmış olan akreditasyon kuruluşlarından ISO/IEC 17065 
standardına uygun olarak akredite edilmiş olan belgeleme kurumlarının düzenlediği belgeler saklıdır. 
Bu Genelge çerçevesinde TSE tarafından münhasıran düzenlenecek belgelerin bedeli T.C. Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca belirlenir.”
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2015/34 SAYILI EKSPERTİZ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN GENELGE İLE 2017/3 
SAYILI MOTORLU ARAÇ SİGORTALARI DIŞINDAKİ SİGORTALARDA UYGULANACAK 
ASGARİ EKSPERTİZ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN GENELGEDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR GENELGE (2018/8)

31.12.2018 tarihinde yayınlanan genelge ile ekspertiz ücret tarifeleri ile 2015/34 sayılı Ekspertiz Ücret 
Tarifesine İlişkin Genelge’nin 6. maddesi ile 2017/3 sayılı Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda 
Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge’nin 7. maddesi “Ücret tarifesi her takvim yılı 
başında TÜİK tarafından belirlenen tüketici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış oranında artırılarak 
uygulanır.” şeklinde değiştirilmiştir.
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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, Şirketin maruz kaldığı risklerin sistemli bir şekilde yönetilmesini sağlamak üzere; risklerin 
tanımlanmasını, analitik yöntemler kullanılarak ölçümlenmesini, düzeylerinin izlenmesini, analizlerini, kontrol 
altında tutulmasını ve raporlamasını kapsamaktadır. 

Yukarıda belirlenen kapsam dahilinde risk yönetimi sisteminin kuruluş ve işleyişi, risk yönetimi faaliyetleri, risk 
yönetimi sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından 
onaylanan Risk Yönetimi Yönetmeliği ile belirlenmiştir.
Risk yönetimi faaliyetleri ana hatlarıyla aşağıdaki unsurları kapsamıştır:

 • Risk yönetim stratejileri esas alınarak, risk yönetim politikaları ve uygulama usullerini belirlemek, 
 • Risk yönetimi politika ve uygulama usullerinin hayata geçirilmesini ve bunlara uyulmasını sağlamak,

Belirlenen amaç ve kapsam doğrultusunda risk yönetim sistemi yasal düzenlemeler ve Şirketin Risk Yönetimi 
Yönetmeliği ile uyumlu olarak tesis edilmiştir. 

Şirket risk yönetim yönetmeliğine bağlı olarak risk yönetimi politikalarının uygulanmasından, Şirket 
sonuçlarını ve karar sürecini etkileyen tüm veri ve bilgilerin doğruluğunun ve güvenliğinin sağlanmasından tüm 
Şirket yönetimi sorumlu tutulmuştur. Bununla birlikte risk yönetimi sistemine yönelik işlemleri gerçekleştiren 
diğer çalışanlar da sorumlulukları dahilinde gerçekleştirdikleri işlemlerden ve sonuçlarından aynı şekilde 
sorumluluğa ortak edilmiştir.

Risk yönetimi sorumlusu olarak Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, Şirket hedeflerinin gerçekleşmesi için 
sürdürülen faaliyetlerde, risklerin ihtiyatlı yönetilmesi için gerekli risk yönetim ve 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 yapmıştır. Şirketin 
maruz kaldığı sigortacılık, finansal ve operasyonel risklerin ilgili yönetmelikte belirlenen amaca uygun, bir 
bütün olarak ele alınmasını sağlamıştır.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ
DEĞERLENDİRMESİ
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SİGORTACILIK RİSKLERİ: Sigorta sözleşmelerine bağlı olarak oluşan bu risklere karşı, oluşabilecek finansal   
kayıpları karşılayacak rezerv ve sermaye ihtiyacını belirlemek amacıyla istatistiksel metotlarla ölçümler ve 
kontroller yapılmış, yükümlülüğü karşılayacak düzeyde rezerv ayrılması sağlanmış ve şirketin sahip olması 
gereken sermaye düzeyi belirlenmiştir. Ürün kârlılıkları düzenli olarak takip edilmiştir.

FİNANSAL RİSKLER: Mali piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak oluşan faiz ve kur değişimlerinin Şirket 
finansal yatırımlarına etkilerinin ölçümlenmesi ve kontrol altında tutulması amacıyla düzenli olarak 
ölçümleme ve analiz çalışmaları yapılmış, Şirket’in yükümlülüklerini yerine getirecek düzeyde likiditenin 
korunması sağlanmıştır. Şirket varlık ve yükümlülük dengesi dikkate alınarak, nakit akışı düzenlenmiş ve 
varlıklar bu çalışmaların sonuçlarına bağlı olarak yatırıma yönlendirilmiştir.

OPERASYONEL RİSKLER: İş süreçleri, çalışanlar, kullanılan sistemlerden dolayı oluşabilecek doğrudan veya 
dolaylı riskler olarak tanımlanan bu risk grubu için de risklerin belirlenmesi, ölçümlenmesi ve izlenmesi 
amacıyla çalışmalar yapılmıştır. 

Risk yönetimi açısından Şirketin maruz kalacağı riskleri doğru ölçümlemek ve doğru rezerv oluşturmak 
amacıyla aktüerya hizmeti, konusunda uzman, sektörce genel kabul gören bir profesyonel ekipten dışarıdan 
temin edilmiştir. Üç aylık dönemler sonunda tüm Şirket teknik karşılıkları Şirket aktüeri tarafından ilgili yasal 
düzenlemeler ve standartlar çerçevesinde hesaplanmış, yeterlilikleri ölçümlenmiş ve tüm yükümlülükleri 
karşılayacak düzeylerde rezervin kayıtlara alınması sağlanmıştır. Şirket’in teknik karşılıklarına ilişkin 
hazırlanan raporlar Şirket yönetimine ve ilgili kurumlara tüm detayları ile iletilmiştir. 

Şirketin karşılaştığı riskler gerçekleşme olasılıkları ve yaratacakları etkinin büyüklüğü açısından 
değerlendirilmiş, küresel ve ulusal ekonomik gelişmelerin sektöre ve finansal piyasalara etkileri öne çıkmıştır. 
Ayrıca, olası İstanbul/Marmara depremi yaratacağı kaybın büyüklüğü bakımından her zamanki önemini 
korumuştur.

Risk Yönetim Sorumlusu ve ilgili yöneticiler risk yönetimi kapsamında yapılan tüm çalışma sonuçları hakkında 
periyodik olarak Şirket Yönetim Kurulu’nu ve İcra Kurulu’nu bilgilendirmiştir.   

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ  |  RİSK YÖNETİMİ
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ÖZEL DENETİM VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Ethica Sigorta A.Ş., bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 
A.Ş. tarafından 6 aylık dönemlerde sınırlı bağımsız denetime, 12 aylık dönemlerde tam bağımsız denetime tabi 
olmuştur. Yine 2018 yılında her 3 aylık dönem için Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından tam tasdik 
denetiminden geçmiştir.  

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI 

Şirket aleyhine açılan davalara ve olası sonuçları hakkında bilgilere mali tablo dipnotlarımızda “42- Riskler” 
başlığı altında yer verilmiştir. 

ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

2018 yılı içerisinde Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar 
nedeniyle karşılaşılan önemli nitelikte ceza ve yaptırım gerçekleşmemiştir.

YIL İÇERİSİNDE GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Ethica Sigorta A.Ş. için 12 Nisan 2018 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantı tutanağına, 
raporun Olağan Genel Kurulu Toplantısı Tutanak ve Kararları bölümünde yer verilmiştir.

AÇIKLAMALAR
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Toplantı Tarihi / Karar Sayısı  Katılması Gereken Üyeler Katılım Katılım Oranı
21.03.2018 / 2018-01 sayılı karar Mehmet Murat Akdoğan Evet %100

21.03.2018 / 2018-01 sayılı karar Hakkı Cemal Ererdi Evet

21.03.2018 / 2018-01 sayılı karar Ayşe Işıl Akyol Evet

21.03.2018 / 2018-01 sayılı karar Sima Cansın Hacısoyu Evet

21.03.2018 / 2018-01 sayılı karar Muratcan Akdoğan Evet

21.03.2018 / 2018-01 sayılı karar                        Can Ererdi                                                                Evet

12.04.2018 / 2018-03 sayılı karar Mehmet Murat Akdoğan Evet %100

12.04.2018 / 2018-03 sayılı karar Hakkı Cemal Ererdi Evet

12.04.2018 / 2018-03 sayılı karar Ayşe Işıl Akyol Evet

12.04.2018 / 2018-03 sayılı karar Sima Cansın Hacısoyu Evet

12.04.2018 / 2018-03 sayılı karar Muratcan Akdoğan Evet

12.04.2018 / 2018-03 sayılı karar                        Can Ererdi                                                                Evet

07.05.2018 / 2018-04 sayılı karar Mehmet Murat Akdoğan Evet %100

07.05.2018 / 2018-04sayılı karar Hakkı Cemal Ererdi Evet

07.05.2018 / 2018-04 sayılı karar Ayşe Işıl Akyol Evet

07.05.2018 / 2018-04 sayılı karar Sima Cansın Hacısoyu Evet

07.05.2018 / 2018-04 sayılı karar Muratcan Akdoğan Evet

07.05.2018 / 2018-04 sayılı karar                        Can Ererdi                                                                Evet

02.04.2018 / 2018-02 sayılı karar Mehmet Murat Akdoğan Evet %100

02.04.2018 / 2018-02 sayılı karar Hakkı Cemal Ererdi Evet

02.04.2018 / 2018-02 sayılı karar Ayşe Işıl Akyol Evet

02.04.2018 / 2018-02 sayılı karar Sima Cansın Hacısoyu Evet

02.04.2018 / 2018-02 sayılı karar Muratcan Akdoğan Evet

02.04.2018 / 2018-02 sayılı karar                        Can Ererdi                                                                Evet

ETHİCA SİGORTA A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
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Toplantı Tarihi / Karar Sayısı  Katılması Gereken Üyeler Katılım Katılım Oranı
07.05.2018 / 2018-05 sayılı karar Mehmet Murat Akdoğan Evet %100

07.05.2018 / 2018-05 sayılı karar Hakkı Cemal Ererdi Evet

07.05.2018 / 2018-05 sayılı karar Ayşe Işıl Akyol Evet

07.05.2018 / 2018-05 sayılı karar Sima Cansın Hacısoyu Evet

07.05.2018 / 2018-05 sayılı karar Muratcan Akdoğan Evet

07.05.2018 / 2018-05 sayılı karar                        Can Ererdi                                                                Evet

20.12.2018 / 2018-08 sayılı karar Mehmet Murat Akdoğan Evet %100

20.12.2018 / 2018-08 sayılı karar Hakkı Cemal Ererdi Evet

20.12.2018 / 2018-08 sayılı karar Ayşe Işıl Akyol Evet

20.12.2018 / 2018-08 sayılı karar Sima Cansın Hacısoyu Evet

20.12.2018 / 2018-08 sayılı karar Muratcan Akdoğan Evet

20.12.2018 / 2018-08 sayılı karar                        Can Ererdi                                                                Evet

15.05.2018 / 2018-07 sayılı karar Mehmet Murat Akdoğan Evet %100

15.05.2018 / 2018-07 sayılı karar Hakkı Cemal Ererdi Evet

15.05.2018 / 2018-07 sayılı karar Ayşe Işıl Akyol Evet

15.05.2018 / 2018-07 sayılı karar Sima Cansın Hacısoyu Evet

15.05.2018 / 2018-07 sayılı karar Muratcan Akdoğan Evet

15.05.2018 / 2018-07 sayılı karar                        Can Ererdi                                                                Evet

07.05.2018 / 2018-06 sayılı karar Mehmet Murat Akdoğan Evet %100

07.05.2018 / 2018-06 sayılı karar Hakkı Cemal Ererdi Evet

07.05.2018 / 2018-06 sayılı karar Ayşe Işıl Akyol Evet

07.05.2018 / 2018-06 sayılı karar Sima Cansın Hacısoyu Evet

07.05.2018 / 2018-06 sayılı karar Muratcan Akdoğan Evet

07.05.2018 / 2018-06 sayılı karar                        Can Ererdi                                                                Evet

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ  |  YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
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ETHİCA SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ 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, 
aşağıda belirtilen komite başkanı ve üyeleri 2018 yılında da aynı yetki ve sorumluluklarla görevlerini ifa 
etmişlerdir. 

  Sn. Ayşe Işıl Akyol Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Başkanı)
  Sn. Kamile Hülya Gülendağ Genel Müdür Yardımcısı
  Sn. Gülhan Akturan Genel Müdür Yardımcısı

Komite üyeleri Şirket ile menfaat sahiplerinin çıkarlarını her koşulda koruyacak, tarafsız karar alma becerisine 
ve gerekli iş tecrübesine sahip kişilerden oluşturulmuştur. Komitenin görevleri ve sorumlulukları, ilkelere 
uyumun sağlanması için gerekli çalışmaları yürütmek, yönetim kuruluna bu amaçla önerilerde bulunmak ve 
şirketin ilkelere uyumunu izlemek olarak belirlenmiştir. Her yıl konuya ilişkin değerlendirmeleri içeren bir 
raporun hazırlanarak Şirket Yönetim Kuruluna sunulması ve bir örneğinin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 
gönderilmesi komitenin sorumlulukları arasında yer almıştır.   

1- ETHİCA SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ: 

Ethica Sigorta A.Ş. 2018 yılındaki tüm faaliyetlerini aşağıdaki kurumsal yönetim ilkelerini esas alarak 
gerçekleştirmiştir;

 •  Eşitlik: Şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde gerek pay sahiplerine gerekse menfaat   
  sahiplerine kendi aralarında eşit davranılmasını ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçilmesini  
  sağlaması ve gözetmesi,
 •  Şeffaflık: Şirket yönetiminin, 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 sağlaması,
 •  Hesap verebilirlik: Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin esas itibari ile şirket tüzel kişiliğine ve pay  
  sahiplerine karşı hesap verme yükümlülüğünü taşıması, 
 •  Sorumluluk: Şirket yönetiminin şirket adına yaptığı tüm faaliyetlerinin mevzuata, esas   
  sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygunluğunu ve bunun denetlenmesini garanti etmesi,

ETHİCA SİGORTA A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ RAPORU
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2- PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANILMA ESASLARI;

Ethica Sigorta A.Ş. tüm pay sahiplerine ilke olarak eşit muamele etmiş, bilgi alma ve inceleme hakkının 
kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapmamış, pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek 
her türlü bilgiyi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunmuştur.  
 
Şirket, genel kurul toplantılarından pay sahiplerinin toplantıya katılımını sağlayacak her türlü tedbiri 
zamanında almış ve genel kurul gündemi hakkında eksiksiz, kuşku yaratmayacak ve pay sahiplerine gerekli 
hazırlık yapma imkânı verecek şekilde bilgi vermiştir. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuları 
tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarmış; pay sahiplerine eşit şartlar altında 
düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı vermiş ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratmıştır. Oy hakkının 
kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmış, her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde 
kullanma fırsatı sağlamıştır.   

Ethica Sigorta A.Ş. belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası hazırlamıştır. 2018 yılında da pay sahiplerinin 
menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında tutarlı bir politika izlemiş, uzun vadeli Şirket stratejisini, sermaye 
yeterlilik oranını, yatırım ve finansman politikalarını, kârlılık ve nakit pozisyonunu dikkate alarak politikasını 
belirlemiş, bu doğrultuda dönem net kârını bir önceki yılda olduğu gibi 2019 yılında da sermaye artışında 
kullanmayı karara bağlamıştır.

3- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Ethica Sigorta A.Ş. iş ve işlemlerini şeffaf bir biçimde yürütür; 
Şirket, faaliyete başladığı 2016 yılından itibaren tüm finansal bilgilerini ve faaliyet sonuçlarını elektronik 
ortamda kamunun kullanımına sunmayı taahhüt etmiş, finansal tablolarını, faaliyet sonuçlarını ve bu konulara 
etki edebilecek kamuya açıklanması gereken bilgileri, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, güncel ve kolay 
erişilebilir biçimde www.ethicasigorta.com.tr adresinden kamunun kullanımına sunmuştur. 

Yukarıda belirtilen www.ethicasigorta.com.tr internet sitesini kamuyu aydınlatmada aktif olarak kullanmış, 
28/10/2007 tarihli ve 26684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin 
Yönetmeliğin “İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu” başlıklı 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde 
yer alan bilgilere ek olarak aşağıdaki bilgiler için de paylaşımda bulunmuştur;   

 - Şirkete ait kurumsal bilgiler, 
 - Ticaret sicili bilgileri, 
 - 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 hazırladığı “Bilgilendirme Politikası”na mevzuat ile belirlenenler dışında, kamuya hangi bilgilerin 
açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını ve benzeri 
hususları da dahil etmiş, ticari sır niteliğindeki bilgilerin belirlenmesinde şirketin şeffaflığı ile çıkarlarının 
korunması arasındaki dengeyi gözetmiştir. 
 
Ethica Sigorta A.Ş. 2018 faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye 
ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamıştır.
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4-MENFAAT SAHİPLERİNİN HAKLARININ KORUNMASI

a) 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 dengeli bir 
politika izlemiştir.  

Şirket, 2018 yılında ürün ve hizmet sunumunda müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almıştır. 
Müşterisine kaliteli hizmet sunmak ve müşteri menfaatini olumsuz etkileyecek koşulları önlemek amacıyla 
oluşturduğu müşteri odaklı organizasyonunu sürekli olarak geliştirmiş, ihtiyaç duyulan alt yapıyı ve sistemleri 
oluşturmuştur.  

Ethica Sigorta A.Ş. ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen göstermiş, 
Şirket ile müşteriler ve tedarikçiler arasında haksız menfaatten uzak, iyi ilişkiler kurulması ve taraflar arasında 
yapılan anlaşma koşullarına uyum sağlanması için gerekli önlemleri almıştır. Bu amaçla hazırladığı bilgi 
güvenliği politikaları ile gerçekleştirdiği iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi çalışmaları ile gerekli kontrol 
çevresini oluşturmuştur.  

Şirket, tüm satın alma işlemlerini konuya yönelik oluşturduğu prosedür ve politikalarına uygun olarak azami 
şeffaf koşullarda yapmıştır.

Ethica Sigorta A.Ş. işe alım politikaları oluştururken ve kariyer planlaması yaparken, eşit koşullardaki kişilere 
eşit fırsat sağlanması ilkesini benimsemiş, bu anlayışla katılımcı yönetim tarzını geliştirmiş, çalışanların 
fikirlerini açık bir şekilde beyan edebilecekleri periyodik toplantılar düzenlemiştir. Ayrıca, yetenekli ve 
potansiyel personel yönetimini etkin şekilde yürütecek, yönetim ve uzmanlık becerilerini geliştirecek 
aksiyonlar almış ve konuya yönelik eğitim planlaması yapmıştır. Çalışanların görev tanımlarını ve görev 
dağılımlarını belirlemiş ve çalışanlara tebliğ etmiştir. 

Ethica Sigorta A.Ş., çalışanlarının şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için 
önlemler almış, çalışanlarına güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlamayı hedeflemiştir. Şirket, bölge ve 
irtibat ofislerinde fiziki güvenlik ile ilgili yasal düzenlemelerin gerekliliklerini de dikkate alarak genel müdürlük 
ofisi ile aynı standart ve koşulları oluşturmuştur. 

Ethica Sigorta A.Ş., sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olup, çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin 
düzenlemelere maksimum düzeyde uymuş, bu konuya ilişkin Şirket çalışanlarının ve acentelerinin 
katılımlarıyla bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirmiştir; Şirket yıl içinde sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında yardım, ihtiyaç ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlemiştir. 

b) Ücret politikasının belirlenmesinde şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri göz önünde 
bulundurulur;   

Ethica Sigorta A.Ş., yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yönetime ve diğer personele verilecek ücretlere ilişkin 
genel politikanın belirlenmesi sorumluluğunu Yönetim Kuruluna vermiştir. 

Şirket, ücret ve diğer menfaatleri belirlerken “İnsan Değerleri ve Yetenek Yönetimi Departmanı” 
koordinasyonunda performans değerlendirme çalışması kapsamında tüm Şirket personelinin sorumluluk ve 
yetkilerini, Şirketin başarısına yaptıkları katkıyı, bu sorumluluklarını yerine getirirken sergiledikleri tutum ve 
davranışları da dikkate almıştır. Performans değerlendirme sonucuna bağlı olarak, çalışanları için gelişim planı 
da hazırlamıştır.
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Ethica Sigorta İnsan Değerleri ve Yetenek Yönetimi felsefesi Ethica Sigorta’nın sürdürülebilir performansını en 
üst düzeye çıkarmak amacıyla oluşturulmuştur. Değerleri öncelikleyen, karşılıklı saygı ve güvenin esas olduğu, 
belirlenen hedeflere ulaşmada herkesin kendini sorumlu hissettiği, birlikte gelişme ve ilerlemeyi hedefleyen, 
çağdaş bir çalışma ortamı oluşturulması ana hedeftir. 

Ethica Sigorta "hep beraber başarmak ve mutlu olmak” ilkesi ile yaşamakta, mutlu çalışanlar ile başarının 
daha da artacağı inancını taşımakta ve bu hedefe doğru tüm paydaşlarıyla beraber “biz bize” sloganıyla 
yürümektedir.

Ethica Sigorta esnek çalışma prensibini hayata geçirme hedefiyle çalışma saatlerini 08:00-.09:00- 17:00-18:00  
saatleri arasında düzenlenmiştir. Ücretlendirmede iş değerlendirme ve ücret sistemine göre belirlenen kademe 
yapıları göz önüne alınır. Aylık ücretler her ayın son çalışma günü net olarak ödenir ve çalışanların ücret artışı 
her yılın Ocak ayında yapılır. Ethica Sigorta çalışanlarının tümüne grup sağlık sigortası imkanı sağlar. 
Çalışanların yol masrafı şirket tarafından karşılanır. Ethica Sigorta çalışanları yemek kartlarına yüklenen yemek 
ücretleriyle kartın geçerli olduğu her işletmede yemek yiyebilir.

Takım olarak oluşturulan değeri hissettiren keyifli ortamlar ve güzel paylaşımlar ile Ethica Sigorta ruhunu 
güçlendirmek amaçlı çeşitli aktiviteler düzenlenir.

Ethica Sigorta için sosyal sorumluluk değerlerini hayata geçirmek çok önemli bir aracıdır. Ethica Sigorta 
“Paticanlar Projesi” kapsamında her ay farklı bir yerde yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarına, hayvan 
dostları aracılığıyla çeşitli yardımlar götürmektedir. 

Ethica Sigorta hep birlikte gelişme ve ilerleme prensibi çerçevesinde mesleki eğitim, teknoloji takibi, kişisel 
gelişim ve yönetsel beceriler gibi konularda giderek artan sayı ve kapsamda eğitim programı aracılığıyla 
gelişimini her an sürdürmektedir.

Ethica Sigorta’da takım olmanın ve “biz bize” olmanın temel dayanağı olan iletişim, paylaşım ve dayanışma 
daima öncelikli ve özelliklidir.  

İNSAN DEĞERLERİ VE YETENEK YÖNETİMİ
UYGULAMALARI
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FİNANSAL TABLOLAR,
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VE DİPNOTLAR



Ethica Sigorta A.Ş. Genel Kurulu’na

A.  Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1. Görüş

Ethica Sigorta A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2018 tarihli bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; 
gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de 
dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı 
tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını sigortacılık mevzuatı gereği 
yürürlükte bulunan muhasebe ve finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeler ve bunlar ile düzenlenmeyen 
konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerini içeren; “Sigortacılık Muhasebe ve Finansal 
Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan bağımsız denetim ilkelerine 
ilişkin düzenlemelere ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından 
yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS’lere”) 
uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun “Bağımsız 
Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları” bölümünde ayrıntılı bir şekilde 
açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ile finansal 
tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket’ten bağımsız 
olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da 
tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, 
görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Ethica Sigorta A.Ş.
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3.    Kilit Denetim Konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize gore cari doneme ait finansal tabloların bağımsız
denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tablolann
bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış
olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş  bildirmiyoruz.



4. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları 

Şirket yönetimi; finansal tabloların Sigortacılık Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na uygun olarak 
hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek 
şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. 

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, 
gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirket’i tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti 
ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.
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Kilit denetim konusu Denetimde konunun nasıl ele alındığı

Gerçekleşmiş  ancak rapor edilmemiş
tazminat bedellerinin tahmini

Dipnot 2 ve 17’de açıklandığı üzere, Şirket 
31 Aralık 2018 itibarıyla, 162,606,118 TL 
tutarında net gerçekleşmiş ancak rapor 
edilmemiş tazminat bedeli karşılığı 
ayırmıştır.

Söz konusu karşılık, T.C. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından yayımlanan 5 Aralık 
2014 tarih ve 2014/16 sayılı “Muallak 
Tazminat Karşılığına İlişkin Genelge” 
uyarınca, Şirket aktüerinin görüşleri 
çerçevesinde belirlenen en iyi tahmin 
yöntemleri ile hesaplanmaktadır. 
Denetimimiz esnasında bu alana 
odaklanmamızın nedeni; gerçekleşmiş ancak 
rapor edilmemiş tazminat bedeli karşılığı 
tutarının finansal tablolar içerisindeki 
tutarsal önemi ve karşılık hesaplamalarının 
yapısı gereği önemli aktüeryal yargı ve 
tahminleri içermesidir.

Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş 
tazminat bedeli karşılığı hesaplamalarında 
kullanılan gerçekleşen hasarlara ilişkin Şirket 
yönetiminin uyguladığı önemli kontrollerin 
tasarım ve operasyonel etkinliğini 
değerlendirdik. Gerçekleşmiş ancak rapor 
edilmemiş tazminat bedelleri 
hesaplamasının, seçilen branşlar için 
matematiksel doğruluğunu kontrol ettik. 
Şirket yönetimi ve Şirket aktüeri ile 
görüşerek, branş bazında kullanılan metod 
ve varsayımları bünyemizde yer alan 
aktüerya uzmanları ile birlikte 
değerlendirdik. Ayrıca, seçilen branşların 
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş 
tazminat bedeli karşılıkları için bağımsız bir 
değerlendirme yaparak makul aralık 
tahminleri belirledik ve Şirket’in kayıtlarında 
yer alan ilgili tutarlar ile karşılaştırdık.

Söz konusu karşılıklar ile ilgili finansal 
tablolarda yer alan açıklamaların yeterliliğini 
ve doğruluğunu kontrol ettik.
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5. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin 
makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. Sigortacılık mevzuatı 
gereği yürürlükte bulunan bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere ve BDS’lere uygun olarak yürütülen bir 
bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir 
yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek 
başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları 
etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

Sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere ve BDS’lere uygun 
olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta 
ve meslekî şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

• Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu  
 risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil   
 edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe   
 aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe  
 riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.

• Şirket’in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim   
 prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.

• Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminleri ile ilgili   
 açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.

• Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe  
 oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin   
 işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin  
 mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat   
 çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz   
 gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına   
 dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Şirket’in sürekliliğini sona erdirebilir.

• Finansal tabloların açıklamaları dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini   
 oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız 
denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara 
bildirmekteyiz.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız 
denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun 
kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz 
sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai 
durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz. 
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B.  Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket’in 
 1 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal  
 raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

2. TTK’nın 402. maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen  
 açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir.

PwC Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi 
İstanbul, 8 Mart 2019 
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FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN BEYAN
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Ethica Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2018 ve 2017 Tarihleri İtibarıyla
Ayrıntılı Bilançolar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

I- Cari Olmayan Varlıklar
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar  14 687,610,278 376,175,427
 1- Kasa  - -
 2- Alınan Çekler  - -
 3- Bankalar 2.12 ve 14 499,740,343 237,205,947
 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)  - -
 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli 
      Kredi Kartı Alacakları 2.12 ve 14 187,869,935 138,969,480
 6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar  - -
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 2.8 ve 11 58,154,073 44,364,852
 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 42,550,852 7,724,709
 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar  - -
 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 15,603,221 36,640,143
 4- Krediler  - -
 5- Krediler Karşılığı (-)  - -
 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar  - -
 7- Şirket Hissesi  - -
 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)  - -
C-  Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.8 ve 12.1 61,473,579 46,531,941
 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 65,962,865 47,357,063
 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 (4,489,286) (825,122)
 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 12.1 3,644,242 323,493
 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 (3,644,242) (323,493)
D-  İlişkili Taraflardan Alacaklar  - -
 1- Ortaklardan Alacaklar  - -
 2- İştiraklerden Alacaklar  - -
 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar  - -
 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar  - -
 5- Personelden Alacaklar  - -
 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar  - -
 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)  - -
 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar  - -
 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)  - -
E-  Diğer Alacaklar  120,158 85,612
 1- Finansal Kiralama Alacakları  - -
 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)  - -
 3- Verilen Depozito ve Teminatlar  93,578 85,612
 4- Diğer Çeşitli Alacaklar  26,580 -
 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)  - -
 6- Şüpheli Diğer Alacaklar  72,614 72,614
 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)  (72,614) (72,614)
F-  Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  86,840,546 51,271,804
 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 76,542,420 48,816,012
 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri  - -
 3- Gelir Tahakkukları  - -
 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 47.1 10,298,126 2,455,792
G-  Diğer Cari Varlıklar  509,224 1,069,149
 1-Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar  - -
 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar  351,934 932,253
 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları  - -
 4- İş Avansları  24,879 1,359
 5- Personele Verilen Avanslar  - -
 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları  - -
 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar  132,411 135,537
 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)  - -
I-  Cari Varlıklar Toplamı  894,707,858 519,498,785

VARLIKLAR Dipnot

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

31 Aralık 2018

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

31 Aralık 2017

Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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Ethica Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2018 ve 2017 Tarihleri İtibarıyla
Ayrıntılı Bilançolar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

VARLIKLAR Dipnot

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

31 Aralık 2018

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

31 Aralık 2017

Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

II-  Cari Olmayan Varlıklar
A-  Esas Faaliyetlerden Alacaklar  - -
 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar  - -
 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)  - -
 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar  - -
 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı  - -
 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar  - -
 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)  - -
 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)  - -
 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar  - -
 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar  - -
 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)  - -
B-  İlişkili Taraflardan Alacaklar  - -
 1- Ortaklardan Alacaklar  - -
 2- İştiraklerden Alacaklar  - -
 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar  - -
 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar  - -
 5- Personelden Alacaklar  - -
 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar  - -
 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)  - -
 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar  - -
 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)  - -
C-  Diğer Alacaklar  - -
 1- Finansal Kiralama Alacakları  - -
 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)  - -
 3- Verilen Depozito ve Teminatlar  - -
 4- Diğer Çeşitli Alacaklar  - -
 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)  - -
 6- Şüpheli Diğer Alacaklar  - -
 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)  - -
D-  Finansal Varlıklar  - -
 1- Bağlı Menkul Kıymetler  - -
 2- İştirakler   - -
 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)  - -
 4- Bağlı Ortaklıklar  - -
 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)   -
 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler  - -
 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)  - -
 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar  - -
 9- Diğer Finansal Varlıklar  - -
 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)  - -
E-  Maddi Varlıklar 2.5 ve 6 2,666,345 2,854,381
 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller  - -
 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)  - -
 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller  - -
 4- Makine ve Teçhizatlar 6 703,206 404,741
 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 1,599,425 1,443,783
 6- Motorlu Taşıtlar  - -
 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 2,277,456 1,898,913
 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar  - -
 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (1,913,742) (893,056)
 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar 
  (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)  - -
F-  Maddi Olmayan Varlıklar 2.7 ve 8 3,231,739 2,624,973
 1- Haklar 8 339,253 262,493
 2- Şerefiye  - -
 3- Faaliyet Öncesi Döneme ait Giderler  - -
 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri  - -
 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 5,669,272 3,559,204
 6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (2,776,786) (1,196,724)
 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar  - -
G-  Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  - -
 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri  - -
 2- Gelir Tahakkukları  - -
 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler  - -
H-  Diğer Cari Olmayan Varlıklar  1,493,278   956,012
 1- Efektif Yabancı Para Hesapları  - -
 2- Döviz Hesapları  - -
 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar  - -
 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar  - -
 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 ve 35 1,493,278 956,012
 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar  - -
 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)  - -
 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı  - -
II-  Cari Olmayan Varlıklar Toplamı  7,391,362 6,435,366
Varlıklar Toplamı (I+II)  902,099,220 525,934,151
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Ethica Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2018 ve 2017 Tarihleri İtibarıyla
Ayrıntılı Bilançolar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

31 Aralık 2018

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

31 Aralık 2017

Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

III-  Kısa Vadeli Yükümlülükler
A-  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)  - -
B-  Esas Faaliyetlerden Borçlar 4, 19 176,441,700 109,910,683
 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 20,994,897 51,627,781
 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar  - -
 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 10 ve 19 155,446,803 58,282,902
 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar  - -
 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar  - -
 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)  - -
C- İlişkili Taraflara Borçlar  - -
 1- Ortaklara Borçlar - -
 2- İştiraklere Borçlar  - -
 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar  - -
 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar  - -
 5- Personele Borçlar  - -
 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar  - -
D-  Diğer Borçlar 19 20,310,516 14,260,524
 1- Alınan Depozito ve Teminatlar  - -
 2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar 4 ve 19 17,353,031 12,449,402
 3- Diğer Çeşitli Borçlar 4, 19 ve 47.1 2,957,485 1,811,122
 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)  - -
E-  Sigortacılık Teknik Karşılıkları   499,458,304 255,166,110
 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net  2.24 ve 17 280,801,079 177,855,396
 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net  17 610,474 -
 3- Matematik Karşılığı - Net   - -
 4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net  2.24, 4 ve 17 218,046,751 77,310,714
 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net  - -
 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net  - -
F-  Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer 
  Yükümlülükler ile Karşılıkları  18,575,503 13,616,319
 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar   17,662,716 13,247,245
 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri   189,609 367,377
 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş
      Vergi ve Diğer Yükümlülükler  - 1,697
 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler  - -
 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal 
      Yükümlülük Karşılıkları  35 11,137,384 13,327,252
 6- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve 
      Diğer Yükümlülükleri (-)  (10,414,206) (13,327,252)
 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları   - -
G-  Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 5,656,439 3,924,440
 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı  - -
 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı  - -
 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 5,656,439 3,924,440
H-  Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları   43,547,288 27,448,163
 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri  17 ve 19 43,500,560 27,410,324
 2- Gider Tahakkukları 19 46,728 37,839
 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler  - -
I-  Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler  - -
 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü  - -
 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları   - -
 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler   - -
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı  763,989,750 424,326,239
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Ethica Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2018 ve 2017 Tarihleri İtibarıyla
Ayrıntılı Bilançolar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

31 Aralık 2018

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

31 Aralık 2017

IV-  Uzun Vadeli Yükümlülükler
A-  Finansal Borçlar   - -
 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar   - -
 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar  - -
 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)  - -
 4- Çıkarılmış Tahviller  - -
 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar  - -
 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)  - -
 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)  - -
B-  Esas Faaliyetlerden Borçlar  - -
 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar  - -
 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar  - -
 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar   - -
 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar  - -
 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar  - -
 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)  - -
C-  İlişkili Taraflara Borçlar   - -
 1- Ortaklara Borçlar  - -
 2- İştiraklere Borçlar  - -
 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar  - -
 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar  - -
 5- Personele Borçlar   - -
 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar  - -
D-  Diğer Borçlar 19 1,502,687 1,076,558
 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 19 1,502,687 1,076,558
 2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar  - -
 3- Diğer Çeşitli Borçlar   - -
 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu  - -
E-  Sigortacılık Teknik Karşılıkları  2.24, 4, 17 ve 47.1 1,604,348 673,799
 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 2.24, 4, 17 ve 47.1 1,604,348 673,799
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları   - -
 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler    - -
 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 
      Vergi ve Diğer Yükümlülükler  - -
 3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları   - -
G-  Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 2.19 ve 22 405,977 367,220
 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.19 ve 22 405,977 367,220
 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı  - -
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları   - -
 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri   - -
 2- Gider Tahakkukları  - -
 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler  - -
I-  Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler  - -
 1-Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü  - -
 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler   - -
IV-  Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı  3,513,012 2,117,577

Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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Ethica Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2018 ve 2017 Tarihleri İtibarıyla
 Ayrıntılı Bilançolar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

ÖZSERMAYE Dipnot

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

31 Aralık 2018

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

31 Aralık 2017

V-  Özsermaye
A-  Ödenmiş Sermaye  94,500,000 50,000,000
 1- (Nominal) Sermaye 2.13 ve 15 94,500,000 50,000,000
 2- Ödenmemiş Sermaye (-)  - -
 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları  - -
 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)  - -
 5-Tescili Beklenen Sermaye  - -
B-  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  - -
C-  Kâr Yedekleri  5,433,059 (246,073)
 1- Yasal Yedekler                                                                                                                                                       15                                                                                     2,486,820    -
 2- Statü Yedekleri 15 2,500,000 -
 3- Olağanüstü Yedekler  249,588 -
 4- Özel Fonlar (Yedekler)  - -
 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 104,445 (122,859)
 6- Diğer Kâr Yedekleri  15 92,206 (123,214)
D-  Geçmiş Yıllar Kârları  - -
 1- Geçmiş Yıllar Kârları   - -
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)  -  (922,954)
 1- Geçmiş Yıllar Zararları   - (922,954)
F- Dönem Net Kârı / (Zararı) 37 34,663,399 50,659,362
 1- Dönem Net Kârı 37 34,663,399 50,659,362
 2- Dönem Net Zararı (-)  - -
V-  Özsermaye Toplamı  134,596,458 99,490,335

Yükümlülükler ve Özsermaye Toplamı (III+IV+V)  902,099,220 525,934,151

Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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Ethica Sigorta A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2018 ve 2017  Hesap Dönemlerine Ait 
Ayrıntılı Gelir Tabloları
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

I-TEKNİK BÖLÜM Dipnot

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş

1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017

A-  Hayat Dışı Teknik Gelir   500,739,018 287,661,475
1-  Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)  427,485,145 263,686,291
 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2.21 ve 24 531,041,302 295,743,789
 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 24 999,531,942 607,687,536
 1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-) 10 ve 24 (402,139,547) (268,210,698)
 1.1.3 -SGK’ya aktarılan primler 2.14, 10 ve 24 (66,351,093) (43,733,049)
 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim 
 (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)  17 (102,945,683) (32,057,498)
 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 17 (175,138,335) (182,499,890)
 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 ve 17 61,887,933 139,641,105
 1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 10 ve 17 10,304,719 10,801,287
 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim                                             
 (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)             17 (610,474) -
 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)                                                                   17  (814,729)
 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 ve 17 204,255 -
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri  63,037,392 20,078,042
3-  Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)  1,110,138 341,270
 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)  1,110,138 341,270
 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)  - -
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri 2.21 9,106,343 3,555,872
B-  Hayat Dışı Teknik Gider (-)  (456,485,410) (224,806,301)
1-  Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)  (353,887,605) (151,269,027)
 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)  (213,151,568) (92,589,093)
 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)  (378,527,965) (132,334,744)
 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10 165,376,397 39,745,651
 1.2- Muallak Taminatlar Karşılığında Değişim 
 (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)  (140,736,037) (58,679,934)
 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)  (238,189,021) (94,856,180)
 1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 97,452,984 36,176,246
2-  İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim
 (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)  - -
 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)  - -
 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)  - -
3-  Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim 
    (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 (930,549) (582,515)
4-  Faaliyet Giderleri (-) 31 ve 32 (86,864,610) (65,479,086)
5-  Matematik Karşılıklarda Değişim  
 (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)  - -
 5.1- Matematik Karşılıklar (-)  - -
 5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)  - -
6-  Diğer Teknik Giderleri (-)  (14,802,646) (7,475,673)
 6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)  (14,802,646) (7,475,673)
 6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)  - -
C-  Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)  44,253,608 62,855,174
D-  Hayat Teknik Gelir   - -
1-  Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)  - -
 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)   - -
 1.1.1.- Brüt Yazılan Primler (+)  - -
 1.1.2.- 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 (+)  - -
2-  Hayat Branşı Yatırım Geliri   - -
3-  Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Kârlar  - -
4-  Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)  - -
E-  Hayat Teknik Gider   - -
1-  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 (+)  - -
2-  İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim 
    (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)  - -
 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)  - -
 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)  - -
3-  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.) (+)  - -
4-  Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim 
    (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)  - -
5-  Faaliyet Giderleri (-)   - -
6-  Yatırım Giderler (-)  - -
7-  Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)  - -
8-  Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)  - -
F-  Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D -E)  - -
G-  Emeklilik Teknik Gelir  - -
1-  Fon İşletim Gelirleri   - -
2-  Yönetim Gideri Kesintisi   - -
3-  Giriş Aidatı Gelirleri   - -
4-  Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi  - -
5-  Özel Hizmet Gideri Kesintisi  - -
6-  Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri  - -
7-  Diğer Teknik Gelirler  - -
H-  Emeklilik Teknik Gideri  - -
1-  Fon İşletim Giderleri (-)    - -
2-  Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)  - -
3-  Faaliyet Giderleri (-)  - -
4-  Diğer Teknik Giderler (-)  - -
I-  Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)  - -

Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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Ethica Sigorta A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2018 ve 2017  Hesap Dönemlerine Ait
Ayrıntılı Gelir Tabloları
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Dipnot

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018

Bağımsız
 Denetimden Geçmiş

1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 

C-  Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)  44,253,608 62,855,174
F-  Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)  - -
I-  Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)  - -
J-  Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)  44,253,608 62,855,174
K-  Yatırım Gelirleri  135,088,430 43,184,486
 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 26 61,242,187 16,635,010
 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen kârlar 26 945,466 330,225
 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 26 8,738,308 3,698,199
 4- Kambiyo kârları 36 55,606,583 19,056,533
 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 13 8,555,886 3,464,519
 9- Diğer Yatırımlar  - -
 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri  - -
L-  Yatırım Giderleri (-)  (125,535,602) (39,225,664)
 1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) 34 (5,007,771) (2,166,344)
 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) 26 (491,909) (80,282)
 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 26 (432,403) (56,809)
 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)  (63,037,392) (20,078,042)
 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)  - -
 6- Kambiyo Zararları (-) 36 (53,962,257) (15,208,716)
 7- Amortisman Giderleri (-) 6.1 (2,603,870) (1,635,471)
 8- Diğer Yatırım Giderleri (-)   - -
M-  Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve
 Kârlar ile Gider ve Zararlar (+/-)  (8,005,653) (2,827,382)
 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 47.5 (8,917,685) (3,361,659)
 2- Reeskont Hesabı (+/-)  - -
 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)  - -
 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)  - -
 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 21 ve 35 658,199 699,159
 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)  - -
 7- Diğer Gelir ve Kârlar   470,094 104
 8- Diğer Gider ve Zararlar (-)  47.1 (216,261) (164,986)
 9- Önceki Yıl Gelir ve Kârları  - -
 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)  - -
N-  Dönem Net Kârı veya Zararı  37 34,663,399 50,659,362
 1- Dönem Kârı Veya Zararı  45,800,783 63,986,614
 2- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal 
      Yükümlülük Karşılıkları (-)   (11,137,384) (13,327,252)
 3- Dönem Net Kârı veya Zararı  34,663,399 50,659,362
 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı  - -

Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
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Ethica Sigorta A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2018 ve 2017 Hesap Dönemlerine Ait  
Nakit Akış Tabloları
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

Dipnot

Bağımsız
Denetimden Geçmiş

1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş

1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 

A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
 1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri  1,269,440,589 722,829,359
 2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri  - -
 3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri  - -
 4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)  (1,007,323,862) (502,957,284))
 5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)  - -
 6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)  - -
 7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)  262,116,727 219,872,075 
        8- Faiz ödemeleri (-)  - -
 9- Gelir vergisi ödemeleri (-)  (10,414,206) (13,327,252)
 10- Diğer nakit girişleri  - -
 11- Diğer nakit çıkışları (-)  (22,819,711) (491,369)
 12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit  228,882,810 206,053,454
B-  YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
 1- Maddi varlıkların satışı   4,495 2,099
 2- Maddi varlıkların iktisabı (-)  6 ve 8 (3,023,973) (3,223,027)
 3- Mali varlık iktisabı (-) 11 (37,560,761) (42,852,458)
 4- Mali varlıkların satışı 11 28,133,812 -
 5- Alınan faizler  57,675,889 16,694,207
 6- Alınan temettüler  - -
 7- Diğer nakit girişleri  -
 8- Diğer nakit çıkışları (-)  45,229,462 (29,379,179)
 9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit   
C-  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  - -
D-  KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT 
 BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 36 1,644,326 3,847,817
E-  Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış  275,756,598 180,522,092
F-  Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu  354,927,410 174,405,318
G-  Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 2.12 630,684,008 354,927,410

Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.



Et
hi

ca
 S

ig
or

ta
 A

.Ş
1 

O
ca

k 
- 3

1 
Ar

al
ık

 2
01

8 
ve

  2
01

7 
H

es
ap

 D
ön

em
le

ri
ne

 A
it

Ö
zs

er
m

ay
e 

De
ği

şi
m

 T
ab

lo
la

rı
[P

ar
a 

bi
rim

i a
ks

i b
el

irt
ilm

ed
ik

çe
 Tü

rk
 L

ira
sı

 (“
TL

”)
 o

la
ra

k 
gö

st
er

ilm
iş

tir
].

Öz
se

rm
ay

e 
De

ği
şi

m
 Ta

bl
os

u 
- B

ağ
ım

sı
z D

en
et

im
de

n 
Ge

çm
iş

 (*
), 

Ye
ni

de
n 

Dü
ze

nl
en

m
iş

 (*
*)

(1
22

,8
59

)

 
 

Se
rm

ay
e 

İş
le

tm
en

in
 

Va
rlı

kl
ar

da
 

Öz
se

rm
ay

e 
Ya

ba
nc

ı 
Ya

sa
l 

St
at

ü 
Di

ğe
r 

Ne
t 

Ge
çm

iş
 

 
To

pl
am

 
 

 
 

Ke
nd

i h
is

se
 

De
ğe

r 
En

fla
sy

on
 

Pa
ra

 
Ye

de
kl

er
 

Ye
de

kl
er

i 
Ye

de
kl

er
 v

e 
Dö

ne
m

 
Yı

lla
r

 
 

 
Se

ne
tle

ri 
(-)

 
Ar

tış
ı/ 

Dü
ze

ltm
es

i 
Çe

vr
im

 
 

 
Da

ğı
tıl

m
am

ış
 

Kâ
r/

Za
ra

rı 
Za

ra
rla

rı 
 

 
 

 
 

 
 

(A
za

lış
ı) 

Fa
rk

la
rı 

Fa
rk

la
rı 

 
 

Kâ
rla

r

I- 
Ö

nc
ek

i D
ön

em
 S

on
u 

   B
ak

iy
es

i (
31

 O
ca

k 
20

16
)  

50
,0

00
,0

00
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(3

,5
24

,0
14

) 
- 

 
46

,4
75

,9
86

II-
M

uh
as

eb
e 

po
lit

ak
ıs

ın
da

 d
eğ

iş
ik

lik
le

r(
**

)  
    

    
    

    
    

    
    

-  
    

    
    

    
    

    
    

    
  -

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 - 

    
    

    
    

    
    

    
 - 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 - 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  -

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  -
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 - 
    

    
    

    
    

    
  2

,6
01

,0
60

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 - 
    

    
    

    
    

 2
,6

01
,0

60
  

III
- Y

en
i b

ak
iy

e 
- 3

1 
Ar

al
ık

 2
01

6 
    

    
    

    
    

    
  5

0,
00

0,
00

0 
    

    
    

    
    

    
    

    
 - 

    
    

    
    

    
    

    
    

   -
    

    
    

    
    

    
    

 - 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
-  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   -

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 - 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  -

    
    

    
    

    
    

  (
92

2,
95

4)
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
-  

    
    

    
    

    
49

,0
77

,0
46

A-
  

Se
rm

ay
e 

ar
tır

ım
ı (

A1
 +

 A
2)

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 

-
 

1-
 N

ak
it 

 
- 

- 
- 

- 
- 

 
- 

- 
- 

- 
 

-
 

2-
 İç

 k
ay

na
kl

ar
da

n 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 

-
B-

  
İş

le
tm

en
in

 a
ld

ığ
ı

 
ke

nd
i h

is
se

 se
ne

tle
ri 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
-

C-
  

Ge
lir

 ta
bl

os
un

da
 y

er
 a

lm
ay

an
 

ka
za

nç
 v

e 
ka

yı
pl

ar
 (1

5 
no

’lu
 d

ip
no

t)
 

- 
- 

- 
- 

- 
 

- 
(1

23
,2

14
) 

- 
- 

 
(1

23
,2

14
)

D-
  

Va
rlı

kl
ar

da
 D

eğ
er

 A
za

lış
ı  

(1
5 

no
’lu

 d
ip

no
t)

 
 

- 
(1

22
,8

59
) 

- 
- 

- 
- 

    
    

    
    

    
    

-
E-

  
Ya

ba
nc

ı p
ar

a 
çe

vr
im

 fa
rk

la
rı 

- 
- 

- 
- 

- 
 

- 
- 

- 
-

F-
  

Di
ğe

r k
az

an
ç 

ve
 k

ay
ıp

la
r 

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
-

G-
  

En
fla

sy
on

 d
üz

el
tm

e 
fa

rk
la

rı 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 

-
H

-  
Dö

ne
m

 n
et

 za
ra

rı 
(3

7 
no

’lu
 d

ip
no

t)
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

50
,6

59
,3

62
 

- 
 

50
,6

59
,3

62
I- 

 
Da

ğı
tıl

an
 T

em
et

tü
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
-

J-
  

Tr
an

sf
er

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
92

2,
95

4 
(9

22
,9

54
)   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 -

IV
- D

ön
em

 S
on

u 
Ba

ki
ye

si
  (

31
 A

ra
lık

 2
01

7)
 

   (
I+

A+
B+

C+
D+

E+
F+

G+
H

+I
+J

) 
50

,0
00

,0
00

 
- 

(1
22

,8
59

) 
- 

- 
 

- 
(1

23
,2

14
) 

50
,6

59
,3

62
 

(9
22

,9
54

) 
 

99
,4

90
,3

35

I- 
Ö

nc
ek

i D
ön

em
 S

on
u 

   B
ak

iy
es

i -
 3

1 
Ar

al
ık

 2
01

7 
50

,0
00

,0
00

 
- 

(1
22

,8
59

) 
- 

- 
- 

- 
  (

12
3,

21
4)

 
50

,6
59

,3
62

 
(9

22
,9

54
) 

 
99

,4
90

,3
35

 A-
  

Se
rm

ay
e 

ar
tır

ım
ı (

A1
 +

 A
2)

 
44

,5
00

,0
00

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(4

4,
50

0,
00

0)
 

 
-

1-
  

N
ak

it 
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
-

2-
  

İç
 k

ay
na

kl
ar

da
n 

(1
5 

no
’lu

 d
ip

no
t)

 
44

,5
00

,0
00

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(4

4,
50

0,
00

0)
 

 
-

B-
  

İş
le

tm
en

in
 a

ld
ığ

ı
 

ke
nd

i h
is

se
 se

ne
tle

ri 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 

-
C-

  
Ge

lir
 ta

bl
os

un
da

 y
er

 a
lm

ay
an

 
 k

az
an

ç 
ve

 k
ay

ıp
la

r (
15

 n
o’

lu
 d

ip
no

t)
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
21

5,
42

0 
- 

- 
 

21
5,

42
0

D-
  

Va
rlı

kl
ar

da
 D

eğ
er

 A
rt

ış
ı  

(1
5 

no
’lu

 d
ip

no
t)

 
- 

- 
22

7,
30

4 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
22

7,
30

4
E-

  
Ya

ba
nc

ı p
ar

a 
çe

vr
im

 fa
rk

la
rı 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
-

F-
  

Di
ğe

r k
az

an
ç 

ve
 k

ay
ıp

la
r 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
-

G-
  

En
fla

sy
on

 d
üz

el
tm

e 
fa

rk
la

rı 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 

-
H

-  
Dö

ne
m

 n
et

 k
âr

ı (
37

 n
o’

lu
 d

ip
no

t)
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

34
,6

63
,3

99
 

- 
 

34
,6

63
,3

99
I- 

 
Da

ğı
tıl

an
 T

em
et

tü
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
-

J-
  

Tr
an

sf
er

 
- 

- 
- 

- 
- 

2,
48

6,
82

0 
2,

50
0,

00
0 

24
9,

58
8 

(5
0,

65
9,

36
2)

 
45

,4
22

,9
54

 
 

-
II-

 D
ön

em
 S

on
u 

Ba
ki

ye
si

 (3
1 

Ar
al

ık
 2

01
8)

 
   (

I+
A+

B+
C+

D+
E+

F+
G+

H
+I

+J
) 

94
,5

00
,0

00
 

- 
10

4,
44

5 
- 

- 
2,

48
6,

82
0 

2,
50

0,
00

0 
34

1,
79

4 
34

,6
63

,3
99

 
- 

 
13

4,
59

6,
45

8

(*
) 

Ö
zs

er
m

ay
e 

ka
le

m
le

ri 
ile

 il
gi

li 
de

ta
yl

ı a
çı

kl
am

al
ar

 1
5 

no
’lu

 d
ip

no
tt

a 
ye

r a
lm

ak
ta

dı
r.

(*
*)

 2
.1

 n
o’

lu
 d

ip
no

tt
a 

aç
ık

la
nm

ış
tır

.

Ta
ki

p 
ed

en
 d

ip
no

tla
r f

in
an

sa
l t

ab
lo

la
rın

 a
yr

ılm
az

 p
ar

ça
sı

nı
 o

lu
şt

ur
ur

la
r.-

Ethica Sigorta 2018 Faaliyet Raporu82



Ethica Sigorta 2018 Faaliyet Raporu 83

Ethica Sigorta A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2018 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 kurulmuştur. 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 Mahallesi Mor Sümbül Sokak No:9 Worldwide Business Center (WBC) Kat:13 Batı   
 Ataşehir/İstanbul. Şirket’in Bahçelievler/İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya ve Samsun'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:
  1 Ocak - 1 Ocak -
  31 Aralık 2018 31 Aralık 2017
 Üst düzey yönetici (*) 10 10
 Diğer 50 46

  60 56
  

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: 5,423,652 TL (1 Ocak -
 31 Aralık 2017: 4,406,045TL).

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;   
 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Hazine ve Maliye Bakanlığı”) tarafından yayınlanan 4 Ocak 2008 tarihli   
 "Sigortacılık TekDüzen 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: 1 Ocak - 31 Aralık 2018 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 8 Mart 2019 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.

(*)  Şirket’in Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, grup müdürleri ve teftiş kurulu başkanı
 üst kademe yöneticiler sınıfında gruplanmıştır.
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Ethica Sigorta A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2018 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 ve Maliye Bakanlığı’nın sigorta ve reasürans  
 şirketleri için öngördüğü esaslara göre hazırlamaktadır. 

 Finansal tablolar Hazine ve Maliye Bakanlığı 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 2018 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 faaliyetlerini, 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 Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin  
 yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgeler; ve bunlarla düzenlenmeyen konularda Kamu Gözetimi,  
 Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından açıklanan Türkiye Muhasebe Standartları
 (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) hükümlerini içeren; “Sigortacılık Muhasebe ve   
 Finansal Raporlama Mevzuatı” çerçevesinde muhasebeleştirmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’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, gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal  varlıklar haricinde, 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.

 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar

 Şirket, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 15 Eylül 2017 tarihinde yayımlanan 2017/7 sayılı Muallak Tazminat  
 Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki 2016/22 Sayılı Genelgede   
 Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge çerçevesinde, Genel Sorumluluk ve Kara Araçları Sorumluluk branşları için  
 Sigortacılık Mevzuatı’na göre hesapladığı ve ayırdığı muallak tazminat karşılıklarının oluşturacağı net nakit   
 akışlarını, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 10 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan 2016/22 sayılı Muallak   
 Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkında Genelge’de belirtilen   
 esaslara göre iskonto etmiştir. Şirket, 2016/22 sayılı Genelge’de belirtildiği üzere, muallak tazminat karşılığının  
 iskonto edilmesi işlemini muhasebe politikası değişikliği olarak değerlendirmiştir.
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Ethica Sigorta A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2018 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

2.1 Hazırlık Esasları (Devamı)

 Muallak tazminat karşılığının iskonto edilmesine ilişkin muhasebe politikalarında yapılan değişikliklerin
 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar üzerindeki etkileri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

    Yeniden  
   Daha önce düzenleme Yeniden 
  1 Ocak 2017 raporlanan etkisi düzenlenmiş 
      
      
 Bilanço
 Muallak hasar ve tazminat karşılığı - net (21,882,105) 3,251,325 (18,630,780)
 Ertelenmiş vergi varlıkları 845,599 (650,265) 195,334
 Dönem net zararı  (3,524,014) 2,601,060 (922,954)

 Gelir tablosu
 Muallak hasarlar karşılığında değişim
      (reasürör payı ve devreden kısım 
        düşülmüş olarak) (21,882,105) 3,251,325 (18,630,780)
 Ertelenmiş vergi varlığı hesabı 845,599 (650,265) 195,334

 Muhasebe tahminlerine ilişkin açıklamalar 3 no’lu dipnotta verilmiştir

 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında değişiklikler:

a)  31 Aralık 2018 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen  
 değişiklikler ve yorumlar:

-  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 şu anda kullanılmakta olan, gerçekleşen  
 değer düşüklüğü zararı modelinin yerini alacak olan beklenen kredi riski modelini de içermektedir.

 Şirket, TFRS 17’nin geçerli olacağı tarihe kadar TFRS 4’te yer alan TFRS 9 için geçici muafiyet maddelerinden   
 yararlanacaktır.

-  TFRS 15, “Müşteri sözleşmelerinden 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, “Müşteri sözleşmelerinden hasılat” standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu   
 tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 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.

 Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı 25 Eylül 2018 tarih ve 2018/4 sayılı “Sigorta ve Emeklilik Şirketleri’nin  
 TFRS 15’e Geçiş Tarihine İlişkin Genelge” uyarınca TFRS 15’e geçişi TFRS 17 ve TFRS 9 standartları ile eşzamanlı  
 olacak şekilde 1 Ocak 2022 tarihine ertelenmiştir.
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

2.1 Hazırlık Esasları (Devamı)

a)  31 Aralık 2018 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen  
 değişiklikler ve yorumlar: (Devamı)

-  TFRS 4, “Sigorta Sözleşmeleri” standardındaki 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 kar veya zararda muhasebeleştirmek yerine  
  diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirme seçeneğini 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 hali hazırda var  
  olan TMS 39, ‘Finansal Araçlar’ standardını uygulamaya devam edeceklerdir.
 Şirket, sigorta şirketlerine sağlanan muafiyetten yararlanıyor olup, Sigortacılık Muhasebe ve Finansal   
 Raporlama Mevzuatı’nda yapılabilecek değişiklikler saklı olmak üzere, TFRS 9’u TFRS 4’ün yerini alacak olan   
 TFRS 17, “Sigorta Sözleşmeleri” standardı ile birlikte 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulamaya başlayacaktır.

-  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.
 Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

-  TFRS 2, ‘Hisse bazlı ödemeler’ standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra   
 başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik nakde dayalı hissebazlı 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.
 Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

-  2014-2016 dönemi yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama  
 dönemlerinde geçerlidir.
 •  TFRS 1, “Türkiye finansal raporlama standartlarının ilk uygulaması”, TFRS 7, TMS 19 ve TFRS 10   
  standartlarının ilk kez uygulama aşamasında kısa dönemli istisnalarını kaldırılmıştır.
 •  TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar”; bir iştirak ya da iş ortaklığının gerçeğe uygun   
  değerden ölçülmesine ilişkin açıklık getirmiştir.

 Söz konusu iyileştirmelerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

-  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.

 Söz konusu iyileştirmelerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

2.1 Hazırlık Esasları (Devamı)

b)  31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve   
 değişiklikler:

-  TFRS 9, “Finansal araçlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık   
 raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, itfa edilmiş maliyet ile ölçülen finansal bir yükümlülüğün,   
 finansal tablo dışı bırakılma sonucu doğurmadan değiştirildiğinde, ortaya çıkan kazanç veya kaybın doğrudan  
 kar veya zararda muhasebeleştirilmesi konusunu doğrulamaktadır. Kazanç veya kayıp, orijinal sözleşmeye   
 dayalı nakit akışları ile orijinal etkin faiz oranından iskonto edilmiş değiştirilmiş nakit akışları arasındaki fark  
 olarak hesaplanır. Bu, farkın TMS 39’dan farklı olarak enstrümanın kalan ömrü boyunca yayılarak
 muhasebeleştirilmesinin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir.

 Şirket, TFRS 17’nin geçerli olacağı tarihe kadar TFRS 4’te yer alan TFRS 9 için geçici muafiyet maddelerinden   
 yararlanacaktır.

-  TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu   
 tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Şirketlerin özkaynak metodunu uygulamadığı  
 uzun vadeli iştirak veya müşterek yönetime tabi yatırımlarını, TFRS 9 kullanarak muhasebeleştireceklerini   
 açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için   
 uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal  
 durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

-  TFRS 16, “Kiralama işlemleri”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama   
 dönemlerinde geçerlidir. TFRS 15, ‘Müşteri sözleşmelerinden hasılat’ standardı ile birlikte erken uygulamaya  
 izin verilmektedir. 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 hakkını   
 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. TFRS 16’ya göre bir 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.

 Şirket, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren standartı uygulayacak olup, etkilerini hesaplayıp 1 Ocak 2019 tarihinden  
 sonraki finansal tablolarına yansıtacaktır. Şirket’in, raporlama tarihi itibarıyla etki analizine ilişkin çalışmaları  
 devam etmektedir.
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

2.1 Hazırlık Esasları (Devamı)

b)  31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve   
 değişiklikler: (Devamı)

-  TFRS Yorum 23, “Vergi uygulamalarındaki belirsizlikler’; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan  
 yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum TMS 12 Gelir Vergileri standardının uygulamalarındaki bazı  
 belirsizliklere açıklık getirmektedir. UFRS Yorum Komitesi daha önce vergi uygulamalarında bir belirsizlik   
 olduğu zaman bu belirsizliğin TMS 12’ye göre değil TMS 37, ‘Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’   
 standardının uygulanması gerektiğini açıklığa kavuşturmuştu. TFRS Yorum 23 ise gelir vergilerinde belirsizlikler  
 olduğu durumlarda ertelenmiş vergi hesaplamasının nasıl ölçüleceği ve muhasebeleştirileceği ile ilgili açıklama  
 getirmektedir. Vergi uygulaması belirsizliği, bir şirket tarafından yapılan bir vergi uygulamasının vergi   
 otoritesince kabul edilir olup olmadığının bilinmediği durumlarda ortaya çıkar. Örneğin, özellikle bir giderin   
 indirim olarak kabul edilmesi ya da iade alınabilir vergi hesaplamasına belirli bir kalemin dahil edilip   
 edilmemesiyle ilgili vergi kanunda belirsiz olması gibi. TFRS Yorum 23 bir kalemin vergi uygulamalarının belirsiz  
 olduğu; vergilendirilebilir gelir, gider, varlık ya da yükümlülüğün vergiye esas tutarları, vergi gideri, alacağı ve  
 vergi oranları da dahil olmak üzere her durumda geçerlidir.

 Yorum, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin  
 verilmektedir. İşletme bu yorumu erken uygulaması durumunda, erken uyguladığına dair açıklama yapacaktır.  
 İşletme, ilk uygulamada, bu yorumu TMS 8’e uygun olarak geriye dönük, ya da ilk uygulama tarihinde birikmiş  
 etkiyi geçmiş yıl kar zararının (veya uygunsa, özkaynak kaleminin diğer bir unsurunun) açılış bakiyesine bir   
 düzeltme olarak kaydetmek suretiyle geriye dönük olarak uygulayabilir. Söz konusu değişikliklerin Şirket’in
 finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

-  TFRS 17, “Sigorta Sözleşmeleri”; 1 Ocak 2022 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama   
 dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, hali hazırda çok çeşitli uygulamalara izin veren TFRS 4’ün yerine   
 geçmektedir. TFRS 17, sigorta sözleşmeleri ile isteğe bağlı katılım özelliğine sahip yatırım sözleşmeleri   
 düzenleyen tüm işletmelerin muhasebesini temelden değiştirecektir.

 TFRS 17, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin  
 verilmektedir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri   
 değerlendirilmektedir.

-  2015-2017 yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrası yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Bu iyileştirmeler  
 aşağıdaki değişiklikleri içermektedir:

   -  TFRS 3, ‘İşletme Birleşmeleri’, kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette daha önce edindiği payı   
         yeniden ölçer.
   -  TFRS 11, ‘Müşterek Anlaşmalar’, müşterek kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette daha önce
          edindiği payı yeniden ölçmez.
   -   TMS 12, ‘Gelir Vergileri’, işletme, temettülerin gelir vergisi etkilerini aynı şekilde muhasebeleştirir.
   -   TMS 23, ‘Borçlanma Maliyetleri, bir özellikli varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır hale gelmesi   
  için yapılan her borçlanmayı, genel borçlanmanın bir parçası olarak değerlendirir.

   İyileştirmeler, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken   
   uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, genel olarak bilanço ve özkaynak üzerinde önemli bir etki   
   beklememektedir.
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

2.1 Hazırlık Esasları (Devamı)

b)  31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve   
 değişiklikler: (Devamı)
 
-  TMS 19, ‘Çalışanlara Sağlanan Faydalar’, planda yapılan değişiklik, küçülme veya yerine getirme ile ilgili   
 iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrasında olan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Bu iyileştirmeler   
 aşağıdaki değişiklikleri gerektirir:

 •  Planda yapılan değişiklik, küçülme ve yerine getirme sonrası dönem için; cari hizmet maliyeti ve net faizi  
  belirlemek için güncel varsayımların kullanılması;
 •  Geçmiş dönem hizmet maliyetinin bir parçası olarak kar veya zararda muhasebeleştirme, ya da varlık   
  tavanından kaynaklanan etkiyle daha önce finansal tablolara alınmamış olsa bile, fazla değerdeki herhangi  
  bir azalmanın, yerine getirmedeki bir kazanç ya da zararın finansal tablolara alınması.

-  TMS 1 ve TMS 8 önemlilik tanımındaki değişiklikler; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık  
 raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 1, “Finansal Tabloların Sunuluşu” ve TMS 8, “Muhasebe Politikaları,  
 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve Hatalar” daki değişiklikler ile bu değişikliklere bağlı olarak diğer   
 TFRS’lerdeki değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 •  TFRS ve finansal raporlama çerçevesi ile tutarlı önemlilik tanımı kullanımı
 • önemlilik tanımının açıklamasının netleştirilmesi  ve
 •  önemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMS 1 ‘deki bazı rehberliklerin dahil edilmesi

-  TFRS 3’teki değişiklikler - işletme tanımı; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama  
 dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle birlikte işletme tanımı revize edilmiştir. UMSK tarafından alınan geri   
 bildirimlere göre, genellikle mevcut uygulama rehberliğinin çok karmaşık olduğu düşünülmektedir, ve bu   
 işletme birleşmeleri tanımının karşılanması için çok fazla işlemle sonuçlanmaktadır.

 Değişiklik, 1 Ocak 2020 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya  
 izin verilmektedir. Değişiklik Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi   
 olmayacaktır.

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 2018 tarihi 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 kar 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.
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

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  3 - 5 yıl
 Demirbaş ve tesisatlar  3 - 10 yıl
 Diğer maddi varlıklar (Özel maliyet bedelleri dahil)  2 - 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 kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri   
 hesaplarına dahil edilirler (6 no’lu dipnot).

2.6  Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

 Yoktur (31 Aralık 2017: 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’in finansal varlıkları “Satılmaya hazır finansal varlıklar”, “Alım satım amaçlı finansal varlıklar” ve “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 kanuni takip başlatmış olduğu geri ödeme yapamayacak aracılardan ve sigortalılardan olan alacakları  
 için idari ve kanuni takipteki alacaklar karşılığı ayırmaktadır. Söz konusu karşılık bilançoda “Esas faaliyetlerden  
 kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı” altında sınıflandırılmıştır.

 Buna ek olarak, Şirket, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda alacakları için karşılık   
 ayırmaktadır. Söz konusu karşılık, bilançoda “Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı” altında   
 sınıflandırılmıştır. Şirket tahminlerini belirlerken risk politikaları ve ihtiyatlılık prensibi doğrultusunda, mevcut  
 alacak portföyünün genel yapısı, sigortalı ve aracıların finansal bünyeleri, finansal olmayan verileri ve ekonomik  
 konjonktürü dikkate almaktadır.

 Ayrılan şüpheli alacak karşılıkları o yılın gelirinden düşülmektedir. Daha önce karşılık ayrılan şüpheli alacaklar  
 tahsil edildiğinde ilgili karşılık hesabından düşülerek “Karşılık giderleri” hesabına yansıtılmaktadır. Tahsili   
 mümkün olmayan alacaklar bütün yasal işlemler tamamlandıktan sonra kayıtlardan silinmektedir (12 no’lu   
 dipnot).
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

2.8 Finansal Varlıklar (Devamı)

 Alım satım amaçlı finansal varlıklar

 Şirket tarafından makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendiren finansal varlıklar finansal tablolarda  
 alım satım amaçlı finansal varlıklar hesap kalemi altında sınıflandırılmıştır.

 Makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendirilen finansal varlıklar piyasada kısa dönemde oluşan fiyat  
 ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kar sağlama amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden   
 bağımsız olarak, kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası finansal araçlar ile Şirket'in   
 performansını makul değerine göre değerlendirdiği ve bu amaçla alım esnasında bu kategoride sınıflandırdığı  
 finansal araçlardan oluşmaktadır.

 Makul değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar ilk olarak kayda alınmalarında makul değerleri   
 kullanılmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul değerleri ile değerlenmektedir. Yapılan   
 değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar gelir tablosuna dahil edilmektedir (11 no’lu dipnot).

 Satılmaya hazır finansal varlıklar

 Satılmaya hazır finansal varlıklar, alım satım amaçlı finansal varlıklar ve kredi ve alacaklar dışında kalan   
 finansal varlıklardan oluşmaktadır.

 Satılmaya hazır finansal varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul değerleri ile değerlenmektedir.  
 Makul değere esas teşkil eden fiyat oluşumlarının aktif piyasa koşulları içerisinde gerçekleşmemesi durumunda  
 makul değerin güvenilir bir şekilde belirlenmediği kabul edilmekte ve etkin faiz yöntemine göre hesaplanan   
 iskonto edilmiş değer, makul değer olarak dikkate alınmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak   
 sınıflanan sermayede payı temsil eden menkul değerler teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmesi ve/veya   
 makul değeri güvenilir bir şekilde belirlenebilmesi durumunda makul değerleri ile kayıtlara yansıtılır. Söz   
 konusu varlıklar teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmedikleri ve makul değerleri güvenilir bir şekilde
 belirlenemediği durumda, değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra maliyet bedelleri ile finansal tablolara  
 yansıtılır.

 Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan ve ilgili finansal  
 varlıkların etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyet bedelleri ile makul değerleri arasındaki farkları  
 ifade eden gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplar özkaynak kalemleri içerisinde “Finansal Varlıkların Değerlemesi”  
 hesabında gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıkların elden çıkarılması durumunda söz konusu tutar  
 gelir tablosuna aktarılmaktadır.

 Şirket her bilanço tarihinde, finansal varlıklarının değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıt olup olmadığını   
 değerlendirir. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin makul değerinin, maliyetinin altına   
 önemli ölçüde ve uzun süreli olarak düşmesi değer düşüklüğü göstergesi olarak değerlendirilir. Sermaye   
 araçları ile ilgili gelir tablosuna kaydedilen değer düşüklüğü giderleri, daha sonraki dönemlerde gelir   
 tablosundan ters çevrilmez.

 Aktif bir piyasada işlem görmeyen yatırımlar için gerçeğe uygun değer, değer belirleme yöntemleri kullanılarak  
 hesaplanmakta; faiz, vade ve benzeri diğer koşullar bakımından aynı nitelikli piyasalarda işlem gören benzer  
 menkul değerlerin piyasa fiyatları baz alınarak gerçeğe uygun değer tespiti yapılmaktadır (11 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.
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

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 kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilir. Türev   
 işlemlerden doğan yükümlülük ve alacaklar sözleşme tutarları üzerinden nazım hesaplara takip edilmektedir  
 (13 no’lu dipnot).

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.

 Nakit akış tablosuna esas teşkil eden nakit ve nakit benzerleri aşağıda gösterilmiştir:
   
  31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

 Bankalar (14 no’lu dipnot) 499,740,343 237,205,947
 Banka garantili kredi kartı alacakları (14 no’lu dipnot)  187,869,935 138,969,480
 Eksi - faiz tahakkukları (5,332,092) (1,656,494)
 Eksi - bloke banka mevduatları 
    (14 ve 43 no’lu dipnotlar) (*) (51,594,178) (19,591,523)

 Nakit ve nakit benzerleri toplamı 630,684,008 354,927,410

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

2.13 Sermaye

 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 
  Pay                Pay Pay               Pay
             Tutarı (TL)   Oranı (%) Tutarı (TL)   Oranı (%)
  63,315,000                  67 33,500,000                  67
  31,185,000                  33 16,500,000                  33

  94,500,000               100 50,000,000               100

 Şirket’in 50,000,000 TL olan sermayesi 12 Nisan 2018 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında alınan karara  
 istinaden, geçmiş yıl karlarından mahsup edilerek 44,500,000 TL tutarında artırılmış olup, sermaye artışı 
 20 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar   
 bulunmamaktadır.

 Şirket’in sermayesi ile ilgili diğer bilgiler 15 no’lu dipnotta açıklanmıştır.

Adı
Mehmet Murat AKDOĞAN
Hakkı Cemal ERERDİ

Ödenmiş Sermaye
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

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 kar 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, kar 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.

  Şirket’in, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla zorunlu trafik, kasko, yangın, 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.
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

2.14  Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri - Sınıflandırma (Devamı)

 Sosyal Güvenlik Kurumu’na Devredilen Primler (Devamı)

 Kanun’un söz konusu maddeleri çerçevesinde oluşacak hizmet bedelleri ile ilgili olarak sigorta şirketlerinin   
 yükümlülüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı 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 Sektör Duyurusu kapsamında belirlenen primleri
 SGK’ya aktarması gerekmektedir. Şirket yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde 1 Ocak -31 Aralık 2018 hesap  
 döneminde 66,351,093 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2017: 43,733,049) tutarında devredilen primi “SGK’ya aktarılan   
 primler” hesabı altında muhasebeleştirmiştir (19 ve 24 no’lu dipnotlar).

 Riskli Sigortalılar Havuzu’na aktarılan prim ve hasarlar

 Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 11 Temmuz 2017 tarih ve 30121 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak   
 yürürlüğe giren “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları   
 Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile belirlendiği şekliyle hasar frekansı yüksek  
 basamak ve/veya araç grupları için 12 Nisan 2017 tarihinden itibaren yazılan trafik sigortası poliçeleri için geçerli  
 olmak üzere “Riskli Sigortalılar Havuzu” (“Havuz”) kurulmuştur. Söz konusu yönetmelikle birlikte yürürlüğe
 giren Riskli Sigortalılar Havuzu Çalışma Esasları’na göre, Havuz kapsamındaki trafik sigortası poliçelerine ilişkin  
 prim ve hasarlar Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu (“TMTB”) tarafından iki aşamalı olarak hesaplanmaktadır.   
 Buna göre, prim ve hasarların %50’si sigorta şirketleri arasında eşit olarak paylaştırılmakta; kalan %50’lik kısım  
 ise sigorta şirketlerinin trafik sigortası primlerinden son 3 yıllık dönemde aldıkları pay dikkate alınarak   
 dağıtılmaktadır.

 Şirket, TMTB tarafından kesinleştirilerek iletilen aylık dekontları dikkate alarak, düzenleme kapsamında   
 Havuz’a devredilen ve Şirket’in payı kapsamında Havuz’dan devir alınan prim, tazminat ve komisyon tutarlarını  
 kayıtlarına almıştır. Şirket, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Havuz’a 25,880,307 TL prim ve 10,692,910 TL ödenen  
 tazminat ve 16,150 TL rücu ve sovtaj gelir devretmiş olup; Havuz’dan Şirket payı olarak bildirilmiş olan   
 61,920,854 TL primi, 22,610,049 TL ödenen tazminatı, 9,968,337 TL muallak tazminatı ve 281,195 TL rücu ve   
 sovtaj gelirini ilgili mevzuat doğrultusunda muhasebeleştirmiştir (31 Aralık 2017: 29,708,575 TL prim ve   
 1,997,529 TL ödenen tazminat devretmiş; 28,556,048 TL prim, 2,887,905 TL ödenen tazminat, 2,071,486 TL   
 muallak tazminat ve 31,943 TL rücu ve sovtaj geliri devir almıştır). Bunun yanı sıra Havuz’dan devir alınan
  portföyün gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri Şirket aktüeri tarafından tahmine edilen   
 hasar prim oranı kullanılarak 41,464,243 TL hesaplanmış ve kayıtlara alınmıştır (31 Aralık 2017: 6,269,638 TL).
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

2.14  Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri - Sınıflandırma (Devamı)

 Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 7 Ekim 2017 tarih ve 30203 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe  
 giren “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve   
 Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)”in ekinde yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk   
 Sigortası Tarife ve Talimatının “B. TALİMAT” başlıklı bölümüne yapılan ekleme ile birlikte yürürlüğe giren Tıbbi  
 Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Prim ve Hasar Paylaşımı Esasları’na göre, Uygulama  
 kapsamındaki mali sorumluluk poliçelerine ilişkin prim ve hasarlar Değerlendirme Komitesi’nin görevlendirdiği  
 şirket tarafından iki aşamalı olarak hesaplanmaktadır. Buna göre, primler ve hasarların %50’si sigorta şirketleri  
 arasında eşit olarak paylaştırılmakta; kalan %50’lik kısım ise sigorta şirketlerinin tıbbi sorumluluk sigortası
 primlerinden son 3 yıllık dönemde aldıkları pay dikkate alınarak dağıtılmaktadır.

 Şirket, diğer sigorta şirketleri tarafından bildirilerek kesinleştirilip iletilen aylık dekontları dikkate alarak,   
 düzenleme kapsamında Havuz’a devredilen ve Şirket’in payı kapsamında Havuz’dan devir alınan prim,   
 tazminat ve komisyon tutarlarını kayıtlarına almıştır. Şirket, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Havuz kapsamında  
 prim üretimi yapmamış olup; Havuz’dan Şirket payı olarak bildirilmiş olan 698,770 TL prim, 25,480 TL ödenen  
 tazminat, 2 TL rücu geliri ve 2,701,453 TL muallak tazminatı ilgili mevzuat doğrultusunda muhasebeleştirmiştir  
 (31 Aralık 2017: prim devretmiş; 501,613 TL prim, 3,161 TL ödenen tazminat ve 227,341 TL muallak tazminatı   
 devir almıştır).

2.15  Sigorta ve Yatırım Sözleşmelerinde İsteğe Bağlı Katılım Özellikleri

 Yoktur (31 Aralık 2017: Yoktur).

2.16  İsteğe Bağlı Katılım Özelliği Olmayan Yatırım Sözleşmeleri

 Yoktur (31 Aralık 2017: Yoktur).

2.17  Krediler

 Yoktur (31 Aralık 2017: Yoktur).

2.18 Vergiler

 Kurumlar Vergisi

 Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2018 yılı için %22’dir (2017: %20). 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.

 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı  
 Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 2019 ve 2020 yılları için kurumlar vergisi   
 oranı %20’den %22’ye çıkarılmıştır. Söz konusu kanun kapsamında, 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihli   
 finansal tablolarda ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, geçici farkların 2019 ve 2020 yıllarında vergi etkisi  
 oluşturacak kısmı için %22 vergi oranı ile, geçici farkların 2021 ve sonraki dönemlerde vergi etkisi oluşturacak  
 kısmı için ise %20 oranı ile hesaplanmıştır.
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

2.18  Vergiler (Devamı)

 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 karları üzerinden %22 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.

 31 Ağustos 2018 tarih ve 30521 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 53 sayılı “22 Temmuz 2006 tarihli ve 10731  
 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı” ile döviz   
 tevdiat hesaplarından, döviz katılma hesaplarından, mevduat faizlerinden, katılma hesaplarından elde edilen  
 gelirlere uygulanan stopaj oranları 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçerli olmak üzere   
 değiştirilmiştir. Bu çerçevede, Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya  
 kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde %15'lik kesinti %5'e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda   
 %12'lik kesinti %3'e düşürülmüştür.

 Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar  
 paylarından vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 18 olarak   
 uygulanan oran yüzde 20'ye, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 16'ya   
 yükseltildi. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda uygulanan yüzde 13'lük oran ise değişmemiştir.

 Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu  
 senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı ile aynı süreyle   
 aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50'lik kısmı, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda  
  öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle özsermayede 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 karlarından 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 (35 no’lu dipnot).

 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 kar elde etmek suretiyle geçici farklardan yararlanmanın   
 kuvvetle muhtemel olması şartıyla kayıtlara yansıtılmaktadır (21 no’lu dipnot).
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

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 2014 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. Bu çerçevede, kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasına ilişkin olarak, 
 1 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap döneminde ortaya çıkan hizmet ve faiz maliyetleri gelir tablosunda, aktüeryal   
 kayıp ve kazançlar ise özsermaye içerisindeki “Diğer Kar Yedekleri” hesabında muhasebeleştirilmiştir (22 no'lu  
 dipnot).

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 kullanarakölçülmesi   
 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.
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2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

2.21  Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi (Devamı)

 Rücu ve Sovtaj Gelirleri ile Rücu Alacakları

 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla hazırlanan finansal tablolarda Hazine ve Maliye Bakanlığı 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 (12.1 ve 17 no’lu dipnotlar).

 Faiz Gelirleri

 Faiz geliri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir.

 Temettü Gelirleri

 Temettü geliri, almaya hak kazanıldığında finansal tablolara gelir olarak kaydedilir.

2.22 Finansal Kiralamalar

 Yoktur (31 Aralık 2017: Yoktur).

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 ve Maliye Bakanlığı 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 2018 tarihi itibarıyla asistans hizmeti aldığı şirketlere cari dönemde yaptığı ödemelerin gelecek 
dönemlerle ilgili olan 1,146,539 TL (31 Aralık 2017: 839,373 TL) tutarındaki kısmını erteleyerek, bilançoda 
“gelecek aylara ait diğer giderler” hesabı altında finansal tablolarına yansıtmıştır (47.1 no’lu dipnot).
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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 
tazminat karşılığı eksper/aktüer raporlarına veya sigortalı ile eksper/aktüerin değerlendirmelerine uygun 
olarak belirlenmekte olup ilgili hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilmemektedir.

31 Aralık 2018 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 rapor edilmemiş 
tazminat bedeli 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 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.

11 Temmuz 2017 tarih ve 30121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik ile, 12 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Riskli Sigortalılar Havuzu” kurulmuş ve 
12 Nisan 2017 tarihinden itibaren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk branşındaki riskli 
sigortaların Riskli Sigortalılar Havuzu’na zorunlu devrinin yapılması öngörülmüştür. Söz konusu havuz 
kapsamındaki trafik sigortası poliçelerine ilişkin prim ve hasar paylaşımı iki aşamalı olarak hesaplanmaktadır. 
Yazılan primler ve ödenen hasarların %50’si trafik sigortası branşından ruhsat sahibi sigorta şirketleri arasında 
eşit olarak paylaştırılmakta; kalan %50’si ise söz konusu sigorta şirketlerinin trafik sigortası primlerinden son 3 
yıllık dönemde sahip oldukları pazar payına göre hesaplanmaktadır. Şirket, Riskli Sigortalılar Havuzu 
kapsamında aldığı paya ilişkin gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri hesaplamasını yapmış 
ve finansal tablolarına yansıtmıştır.

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, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelinin 
hesaplanması, Şirket aktüerinin görüşleri çerçevesinde yapılmış olup; 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla brüt 
256,377,389 TL (31 Aralık 2017: 84,536,827 TL) ve net 162,606,118 TL (31 Aralık 2017: 56,876,965 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 ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 10 Haziran 2016 tarihli ve 2016/22 sayılı “Muallak Tazminat 
Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkında Genelge” ve Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nın 15 Eylül 2017 tarihli 2017/7 sayılı “Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit 
Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki 2016/22 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge” 
uyarınca Şirket, Genel Sorumluluk ve Kara Araçları Sorumluluk branşları için 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 
toplam
38,258,724 TL (31 Aralık 2017: 13,618,825 TL) muallak tazminat karşılıklarına net iskonto hesaplamıştır (17 
no’lu dipnot).

Ethica Sigorta A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2018 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

2.24  Teknik Karşılıklar (Devamı)

 Muallak Tazminat Karşılığı



Ethica Sigorta 2018 Faaliyet Raporu100

Ethica Sigorta A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2018 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

2.24 Teknik Karşılıklar (Devamı

 Muallak Tazminat Karşılığı (Devamı)

 Yeni faaliyete başlanılan branşlar için, faaliyete başlandığı tarihten itibaren beş yıl boyunca, muallak tazmina 
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 
sigortacılık faaliyetlerine 2016 yılında başladığından, muallak tazminat karşılıkları ile ilgili hesaplamalarda, 
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği’nde yeni faaliyete başlanan branşlara ilişkin olarak öngörülen esaslar dikkate
alınmıştır. Bu çerçevede, Şirket aktüeri tarafından hesaplamaya konu branşlar için 31 Aralık 2018 tarihi 
itibarıyla yapılmış olan muallak tazminat karşılığı yeterliliği hesaplaması sonucunda, ayrılması gereken ilave 
net muallak tazminat karşılığı yeterlilik karşılığı 343,300 TL‘dir (31 Aralık 2017: Yoktur) (17 no’lu dipnot).

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 ve Maliye Bakanlığı 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 2018 ve 2017 tarihleri 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 ve Maliye Bakanlığı’nın 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.

Bu çerçevede, Şirket, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yaptığı hesaplama sonucunda 610,474 TL tutarında net 
devam eden riskler karşılığı hesaplamış ve kayıtlarına yansıtmıştır (31 Aralık 2017: 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. Ayrılması 
gereken devam eden riskler karşılığına ilişkin değerlendirme Şirket aktüeri tarafından yapılmış olup, bu 
değerlendirme sonucunda, Şirket’indevam eden riskler karşılığı ayırmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir) (17 
no’lu dipnot).
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2.24  Teknik Karşılıklar (Devamı)

 Dengeleme Karşılığı

 Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, sigorta şirketleri, takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek  
 tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik risklerikarşılamak 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 2018 tarihi itibarıyla 1,604,348 TL (31 Aralık 2017: 673,799 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. İlgili açıklamalara 2.24, 4 ve 17 no’lu   
 dipnotlarda yer verilmiştir.

4.  Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi

 Sigorta riski

 Sigorta sözleşmelerine ilişkin risk, sigorta konusu olayın gerçekleşmesi ihtimali ve bu olaydankaynaklanacak  
 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.
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4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)

 Sigorta riskinin (sigorta edilen azami tutar) branş bazında dağılımı aşağıda özetlenmiştir:

     
   31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

 Kara Araçları Sorumluluk 9,087,977,598,000  4,569,404,233,200
 Yangın ve Doğal Afetler 87,138,089,056 169,192,900,157
 İhtiyari Mali Mesuliyet                                                                                       32,063,682,500  11,358,442,500
 Kara Araçları 18,805,671,736        93,473,208,068
 Genel Zararlar                                                                                                       18,152,774,813  6,138,571,587
 Ferdi Kaza 16,121,093,375 57,123,116,486
 Hastalık/sağlık 3,178,467,199 53,564,883,902
 Hukuksal Koruma 2,568,376,416  1,249,197,408
 Genel Sorumluluk 1,624,882,139           1,013,030,659
 Diğer 58,694,800 20,476,250

 Toplam 9,267,689,330,034   4,962,538,060,217

 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.
 (a)  Piyasa riski
     i.  Nakit akım ve piyasa değeri faiz oranı riski

 Şirket, değişken faiz oranlı finansal varlıkları ve yükümlülüklerinin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin   
 etkisinden doğan faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. 31 Aralık 2018 tarihinde değişken faizli finansal varlıklarına  
 uygulanan piyasa faiz oranı %1 yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, ilgili döneme ait   
 vergi öncesi gelir 33,756 TL (31 Aralık 2017:25,466 TL) daha yüksek/düşük olacaktı.
 ii.  Kur riski

 Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerin Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı döviz
 kuru değişiklerinden doğan döviz riskine maruz kalmaktadır. Bu riskler, döviz pozisyonunun
 analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla Şirket’in
 döviz pozisyonu aşağıda sunulmaktadır.

 
 

 

 Nakit ve nakit benzerler                                    95,776,793                    68,338,386               27,438,407                        
 Satılmaya hazır finansal varlıklar                  21,862,164                   21,862,164                                   -                                   
 Reasürans şirketlerinden alacaklar                    432,308                                       -                      432,308                         
 Verilen depozito ve teminatlar                                26,305                            26,305                                   -                        
       Diğer çeşitli alacaklar                                                  26,580                                        -                        26,580                        

        Toplam varlıklar                                              118,124,150                  90,226,855                27,897,295                       - 

 Alınan depozito ve teminatlar                        (1,257,622)                   (1,048,156)                   (209,466)                      -

Toplam yükümlülükler                                   (1,257,622)                   (1,048,156)                 (209,466)                      -

Net yabancı para varlık pozisyonu          116,866,528                   89,178,699              27,687,829                     -

-
-
-
-
-

Toplam
 TL Karşılığı

ABD Doları
(TL Karşılığı)

Euro
(TL Karşılığı) Diğer

Döviz pozisyonu tablosu - 31 Aralık 2018
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Kur riski duyarlılığı

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ABD Doları, TL karşısında %20 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 kar 17,835,740 TL daha yüksek/düşük (31 Aralık 2017: 11,567,701 TL yüksek/düşük) 
olacaktı.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Euro, TL karşısında %20 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi ve diğer tüm 
değişkenler sabit kalsaydı, Euro cinsinden varlık ve yükümlülüklerin çevrimi dolayısıyla oluşacak kur farkı 
karı/zararı sonucu vergi öncesi kar 5,537,566 TL daha yüksek/düşük (31 Aralık 2017: 3,300,082 TL) olacaktı.

Şirket’in döviz cinsinden olan varlık ve yükümlülüklerine ilişkin bilgiler ilgili dipnotlarda yer  almaktadır.

iii.   Fiyat riski

Şirket’in finansal varlıkları, Şirket’i fiyat riskine maruz bırakmaktadır.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Şirket’in finansal varlıkları piyasa değerinden tutulmaktadır. Piyasa fiyatları %5 
oranında artsaydı/azalsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, vergi öncesi varlıklar 2,792,845 TL (31 Aralık 
2017: 2,209,646 TL) daha yüksek/düşük olacaktı.

Yukarıda açıklanan piyasa riskine ilişkin duyarlılık analizleri vergi öncesi hesaplanan etkileri yansıtmaktadır.

(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 varlıklar ile ilgili diğer açıklamalar 11 ve 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.

Ethica Sigorta A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2018 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)

Nakit ve nakit benzerleri
Alım satım amaçlı finansal fırsatlar
Reasürans şirketlerinden alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar

46,947,895
27,556,219

609,421
18,860

75,132,395

(793,479)

(793,479)

74,338,916

30,962,867
27,556,219

-
18,860

58,537,946

(699,439)

(699,439)

57,838,507

15,985,028
-

609,421
-

16,594,449

(94,040)

(94,040)

16,500,409

-
-
-
-

-

-

-

-

Toplam varlıklar

Alınan depozito ve teminatlar

Toplam yükümlülükler

Net yabancı para varlık pozisyonu

Toplam
TL Karşılığı

ABD Doları
(TL Karşılığı)

Euro
(TL Karşılığı) Diğer

Döviz pozisyonu tablosu - 31 Aralık 2017
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Ethica Sigorta A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2018 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
 (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.

           Sözleşmeden kaynaklanan nakit akımları

Sigorta ve reasürans
şirketlerine borçlar (19 no’lu dipnot)
Tedavi giderlerine ilişkin
SGK'ya borçlar (19 no’lu dipnot)
Diğer çeşitli borçlar (19 no’lu dipnot)

16,596,968

17,353,031
2,957,485

36,907,484

122,411,734

-
-

122,411,734

37,432,998

-
-

37,432,998

176,441,70

17,353,031
2,957,485 

196,752,216

3 aya
kadar 3 ay- 1 yıl 1 yıl- 5yıl Toplam31 Aralık 2018

Toplam

Sigorta ve reasürans
şirketlerine borçlar (19 no’lu dipnot)
Tedavi giderlerine ilişkin
SGK'ya borçlar (19 no’lu dipnot)
Diğer çeşitli borçlar (19 no’lu dipnot)

11,982,461

12,449,402
1,811,122

26,242,985

97,928,222

-
-

97,928,222

-

-
-

-

109,910,683

12,449,402
1,811,122

124,171,207

3 aya
kadar 3 ay- 1 yıl 1 yıl- 5yıl Toplam31 Aralık 2017

Toplam

Muallak hasar ve tazminat
karşılığı - net (*)
Kazanılmamış primler karşılığı - net (**)
Dengeleme karşılığı - net
Devam eden riskler karşılığı - net

32,204,324
12,927,493 

-
-

45,131,817

50,340648
265,363,236

-
610,474

316,314,358

135,501,779
2,510,350

-
-

138,012,129

218,046,751
280,801,079

1,604,348 
610,474

501,062,652

-
-

1,604,348
- 

1,604,348

3 aya
kadar 3 ay- 1 yıl 1 yıl- 5yıl

5 yıldan
uzun Toplam31 Aralık 2018

Toplam

Muallak hasar ve tazminat
karşılığı - net (*)
Kazanılmamış primler karşılığı - net (**)
Dengeleme karşılığı - net

11,179,310
8,188,089

-

19,367,399

17,954,075
169,667,307

-

187,621,382

48,177,329
-
-

48,177,329

77,310,714
177,855,396

673,799

255,839,909

-
-

673,799

673,799

3 aya
kadar 3 ay- 1 yıl 1 yıl- 5yıl

5 yıldan
uzun Toplam31 Aralık 2017

Toplam

Beklenen nakit akımları

(*) Şirket muallak hasarların ödenmesinin bir yıldan daha uzun bir sürede gerçekleşeceğini öngörmektedir. Muallakhasarve tazminat karşılığı 
tamamı bilançoda kısa vadeli olarak sınıflandırılmıştır.

(**) Bir yıldan uzun vadeli poliçeler üzerinden hesaplanan kazanılmamış primler karşılığı yukarıdaki tabloda bir yıldan uzun vadeli olarak 
gösterilmiştir. Kazanılmış primler karşılığının tamamı bilançoda kısa vadeli olarak
sınıflandırılmıştır.

Şirket yukarıda belirtilen yükümlülükleri, aktifinde yer alan finansal varlıklar ve nakit ve nakit benzeri varlıklar ile 
karşılamayı öngörmektedir.
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Ethica Sigorta A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2018 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

Finansal varlıklar:
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Alım satım amaçlı finansal varlıklar

20,688,688
15,603,221

36,291,909

21,862,164
-

21,862,164

-
-

-

42,550,852
15,603,221

58,154,073

1.Seviye 2.Seviye 3.Seviye Toplam31 Aralık 2018

Toplam finansal varlıklar

4.  Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)

      Finansal araçların gerçeğe uygun değeri

 Gerçeğe uygun 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 gerçeğe uygun değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun   
 değerleme yöntemler kullanılarak tespit edilmektedir.
 Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, gerçeğe uygun değeri belirlenebilen finansal araçların gerçeğe uygun   
 değerinin tahmininde kullanılmıştır:
 1’inci Seviye:    Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar;
 2’nci Seviye:     1’inci seviyede yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar  açısından
   doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle)   
   gözlemlenebilir nitelikteki veriler;
 3’üncü Seviye: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler   
   (gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler).
 Sınıflandırma, kullanılabilir olması durumunda gözlemlenebilir nitelikteki piyasa verilerinin kullanılmasını   
 gerektirmektedir.
 Bu çerçevede gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun   
 değer sınıflandırması aşağıdaki gibidir:

Finansal varlıklar:
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Alım satım amaçlı finansal varlıklar

7,724,709
36,640,143

44,364,852

-
-

-

-
-

-

7,724,709
36,640,143

44,364,852

1.Seviye 2.Seviye 3.Seviye Toplam31 Aralık 2017

Toplam finansal varlıklar

Nakit ve nakit benzerlerinin gerçeğe uygun değerlerinin kısa vadeli olmaları dolayısıyla kayıtlı değerlerine yaklaştığı 
kabul edilmektedir. Esas faaliyetlerden alacakların kayıtlı değerinin ilgili şüpheli alacak karşılığının düşülmesinden 
sonra gerçeğe uygun değerlerini gösterdiği tahmin edilmektedir. Borsaya kayıtlı olmayan satılmaya hazır finansal 
varlıkların ise maliyetleri, varsa, değer düşüklüğü çıkarılmış değerleri gerçeğe uygun değerleri olarak kabul 
edilmektedir.

Esas faaliyetlerden borçlar ile diğer finansal borçların kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakın olduğu 
tahmin edilmektedir.

Sermaye yönetimi
Şirket’in sermayeyi yönetirken amaçları:
 -  Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gerekli gördüğü sermaye yeterliliği şartlarını yerine getirmek,
 -  Şirket’in işletmelerin devamlılığı ilkesi çerçevesinde varlığını sürdürmek ve faaliyetlerin devamını   
   sağlayabilmektir.

İlgili mevzuat uyarınca 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Şirket tarafından yapılan hesaplamalarda gerekli özsermaye 
tutarı 124,103,189 TL’dir (31 Aralık 2017: 73,412,361 TL) olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, Şirket’in 31 Aralık 2018 
tarihi itibarıyla özsermayesi, ilgili mevzuat uyarınca belirlenen gerekli asgari özsermayeden 12,097,617 TL fazla
(31 Aralık 2017: 26,751,773 TL fazla) durumdadır.
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[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

Maliyet:
Demirbaş ve tesisatlar
Diğer maddi varlıklar
(Özel maliyet bedelleri dahil)
Makine ve teçhizatlar

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

Birikmiş amortisman:
Demirbaş ve tesisatlar
Diğer maddi varlıklar
(Özel maliyet bedelleri dahil)
Makine ve teçhizatlar

Birikmiş amortisman:
Demirbaş ve tesisatlar
Diğer maddi varlıklar
(Özel maliyet bedelleri dahil)
Makine ve teçhizatlar

1,443,783

1,898,913
404,741

3,747,437

(326,569)

(396,175)
(170,312)

(893,056)

(50,450)

(67,401)
(58,594)

(176,445)

2,134,711

(276,189)

(328,774)
(111,718)

(716,681)

70

-
-

70

-

-
-

-

(326,569)

(396,175)
(170,312)

(893,056)

2,854,381

799,807

567,661

558,028
385,660

2,311,156

224,636

181,990

1,012,673
19,081

1,438,380

(2,099)

-

-
-

(2,099)

421,439

1,149,262

(1,570,701)
-

-

1,443,783

1,898,913

404,741

3,747,437

(343,656)

(531,652)
(148,500)

(1,023,808)

155,642

378,543
302,960

837,145

-

-
(4,495)

(4,495)

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
3,122

3,122

(670,225)

(927,827)
(315,690)

(1,913,742)

1,599,425

2,277,456
703,206

4,580,087Toplam maliyet

Maddi duran varlık hareket tablosu:

Toplam maliyet

Toplam birikmiş amortisman

Toplam birikmiş amortisman

5.  Bölüm Bilgileri
 2.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır.

6.  Maddi Duran Varlıklar
6.1  Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 2,603,870 TL
 (1 Ocak - 31 Aralık 2017: 1,635,471 TL).
 6.1.1  Amortisman giderleri: 1,023,808 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2017: 716,681 TL).
 6.1.2  İtfa ve tükenme payları: 1,580,062 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2017: 918,790 TL).

6.2  Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin
 amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): Yoktur
 (1 Ocak - 31 Aralık 2017: Yoktur).

6.3  Cari dönemde duran varlık hareketleri:
 6.3.1  Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 837,145 TL
             (1 Ocak - 31 Aralık 2017: 1,438,380 TL).
 6.3.2  Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti: 4,495 TL
            (1 Ocak - 31 Aralık 2017: 2,099 TL).
 6.3.3  Cari dönemde ortaya çıkan değerleme artışları:
             6.3.3.1  Varlık maliyetlerinde (+): Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2017: Yoktur).
             6.3.3.2 Birikmiş amortismanlarda (-): Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2017: Yoktur).

Net defter değeri

Net defter değeri

2,854,381 2,666,345

Şirket’in 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıkları üzerinde ipotek bulunmamaktadır.

31 Aralık
2017

1 Ocak
2017 İlaveler Çıkışlar Transferler

31 Aralık
2018

1 Ocak
2018 İlaveler Çıkışlar Transferler
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Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

Maliyet:
Bilgisayar yazılımları
Diğer maddi olmayan varlıklar

Kazanılmamış primler karşılığı
reasürör payı (SGK payı dahil) (17 no’lu dipnot)
Muallak hasar ve tazminat karşılığı
reasürör payı (17 no’lu dipnot)
Reasürans şirketlerinden alacaklar (12 no’lu dipnot)
Devam eden riskler karşılığı
reasürör payı (17 no’lu dipnot)
Reasürans şirketlerine borçlar (19 no’lu dipnot)
Rücu ve sovtaj alacakları
reasürans payı, net (17 no’lu dipnot)
Ertelenmiş reasürans komisyon gelirleri
(17 no’lu dipnot)
Sigorta ve reasürans şirketlerinden
alınan depolar (19 no’lu dipnot)

Birikmiş amortisman:
Bilgisayar yazılımları
Diğer maddi olmayan varlıklar

262,493
3,559,204

3,821,697

(113,177)
(1,083,547)

(1,196,724)

(93,173)
(1,486,889)

(1,580,062)

76,760
2,110,068

2,186,828

-
-

-

-
-

-

(206,350)
(2,570,436)

(2,776,786)

339,253
5,669,272

6,008,525Toplam

Toplam

7.  Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 Yoktur (31 Aralık 2017: Yoktur).

8.  Maddi Olmayan Duran Varlıklar

9.  İştiraklerdeki Yatırımlar

 Yoktur (31 Aralık 2017: Yoktur).

10. Reasürans Varlıkları
 Reasürans Varlıkları/(Yükümlülükleri)

Net defter değeri 2,624,973 3,231,739

31 Aralık
2018

1 Ocak
2018 İlaveler Çıkışlar

Maliyet:
Bilgisayar yazılımları
Diğer maddi olmayan varlıklar

Birikmiş amortisman:
Bilgisayar yazılımları
Diğer maddi olmayan varlıklar

227,413
1,809,637

2,037,050

(26,403)
(251,531)

(277,934)

(86,774)
(832,016)

(918,790)

35,080
1,749,567

1,784,647

-
-

-

-
-

-

(113,177)
(1,083,547)

(1,196,724)

262,493
3,559,204

3,821,697Toplam

Toplam

Net defter değeri 1,759,116 2,624,973

31 Aralık
2017

1 Ocak
2017 İlaveler Çıkışlar

31 Aralık 2018

246,056,193

134,347,022
5,455,760

204,255
(4,397,929)

(6,449,074)

(43,500,560)

(155,446,803)

31 Aralık 2017

173,863,541

36,894,038
615,306

-
(39,645,320)

(1,980,536)

(27,410,324)

(58,282,902)
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Satılmaya hazır finansal varlıklar
Devlet tahvili - TL
Özel sektör bonoları - TL
Hazine bonosu - Eurobond
Özel sektör bonoları - Eurobond

Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Yatırım fonları
Hisse senetleri
Diğer

11,900,000
8,390,000
5,269,900

16,834,880

-
-
-

7,003,502
4,484,962
2,393,859

8,397,192
4,908,862
2,297,167

8,397,192
4,908,862
2,297,167

10,735,549
7,777,387
5,245,117

16,151,425

12,815,201
7,873,487
5,315,569

16,546,595

12,815,201
7,873,487
5,315,569

16,546,595

31 Aralık 2018

Toplam 42,394,780 53,791,801 58,154,073 58,154,073

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

165,376,397
97,452,984
82,745,963

61,887,933

10,304,719

204,255
(66,351,093)

(402,139,547)

39,745,651
36,176,246
48,577,141

139,641,105

10,801,287

-
(43,733,049)

(268,210,698)

10.  Reasürans Varlıkları (Devamı)

Reasürans sözleşmeleri ile ilgili detaylı açıklamalar 2.14 no’lu dipnotta yapılmıştır

11.  Finansal Varlıklar

  Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

Döviz Cinsi Döviz Tutarı Kur Tutar

Satılmaya hazır finansal varlıklar
Devlet tahvili - TL

Hazine bonosu
Özel sektör bonoları

Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Yatırım fonları
Hisse senetleri
Diğer

6,900,000 7,257,417 7,724,709 7,724,709

-
-
-

33,887,500
1,535,761

171,780

34,870,889
1,597,329

171,925

34,870,889
1,597,329

171,925

31 Aralık 2017

31 Aralık 2018

Toplam 

Toplam 

6,900,000 42,852,458 44,364,852 44,364,852

21,862,164

Nominal                           Maliyet      Gerçeğe Uygun                    Kayıtlı
    Değeri                             Bedeli                        Değeri                    Değeri

Nominal                           Maliyet      Gerçeğe Uygun                    Kayıtlı
    Değeri                             Bedeli                        Değeri                    Değeri

Yabancı para ile ifade edilen Hazine ve özel sektör bonoları aşağıdaki gibidir:

                       ABD Doları                             1,010,392                       5.2609                5,315,569
ABD Doları                             3,145,202                       5.2609              16,546,595

Şirket’in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yabancı para ile ifade edilen Hazine ve özel sektör bonosu bulunmamaktadır.

1 Ocak-
31 Aralık 2018

1 Ocak-
31 Aralık 2017
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11. Finansal Varlıklar (Devamı)
 
 Yabancı para ile ifade edilen yatırım fonları aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Şirket’in yabancı para ile ifade edilen yatırım fonları bulunmamaktadır. 31 Aralık 2017  
 tarihi itibarıyla yabancı para ile ifade edilen yatırım fonları aşağıdaki gibidir:

Döviz Cinsi Döviz Tutarı Kur Tutar

Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içindeki alımlar
İtfa veya satışlar (-)
Finansal varlıkların itfa edilmiş
   maliyet gelirlerindeki değişim
Finansal varlıkların gerçeğe uygun
değerlerindeki değişim (15 no’lu dipnot)

44,364,852
37,560,761

(28,133,812)

4,074,794

287,478

-
42,852,458

-

1,665,968

(153,574)
Dönem Sonu- 31 Aralık 

31 Aralık 2017 

Toplam 

Toplam 

58,154,073

7,873,487 7,407,690 27,269,675 42,550,852

44,364,852

Dönem içerisinde Şirket tarafından ihraç edilen veya daha önce ihraç edilmiş olunup dönem içerisinde itfa edilen 
borçlanmayı temsil eden menkul kıymet bulunmamaktadır. Şirket’in finansal varlık portföyleri içerisinde kalıcı değer 
düşüklüğüne uğramış finansal varlık bulunmamaktadır.
Şirket’in finansal varlıklarının dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

Satılmaya hazır finansal varlıklardan cari dönem içinde elde edilen faiz ve satış gelirleri 3,026,298 TL (1 Ocak - 31 Aralık 
2017: 820,125 TL) (26 no’lu dipnot) olup gelir tablosunda hayat dışı teknik gelirleri altında sınıflandırılmıştır. Cari döneme 
ilişkin gerçekleşmeyen gerçeğe uygun değer artışları 227,304 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2017: azalış 122,859 TL) olup 
özsermayede vergi etkilerinden netleştirilmiş olarak finansal varlıkların değerlemesi hesabında kayıtlara yansıtılmıştır 
(15 no’lu dipnot).
Satılmaya hazır finansal varlıkların vade analizi aşağıdaki gibidir:

Yatırım fonları                                                                  ABD Doları                        7,305,660                             3.7719                             27,556,219
    27,556,219Toplam

Devlet tahvili - TL
Özel sektör bonoları - TL
Hazine bonosu - Eurobond
Özel sektör bonoları - Eurobond

-
7,873,487

-
-

7,407,690
-
-
-

5,407,511
-

5,315,569
16,546,595

12,815,201
7,873,487
5,315,569

16,546,595

31 Aralık 2018

 2017 2018

                           

Devlet tahvili - TL 3,048,240

3,048,240

-

-

4,676,469

4,676,469

7,724,709

7,724,709

31 Aralık 2017

1 yıla
kadar

1 yıla
kadar

3 yıldan
uzun Toplam

1 -3
yıl

3 yıldan
uzun Toplam

1 -3
yıl
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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:

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.

Banka garantili kredi kartlarından alacaklar
Rücu ve sovtaj alacakları
Endirekt işlerden kaynaklanan alacaklar
Reasürans şirketlerinden alacaklar
Acentelerden alacaklar
Diğer alacaklar

40,627,910
13,494,907

6,165,297
5,455,760

134,617
84,374

(8,288,594)
3,799,308

(6,205,141)

2,560,899

(1,154,414)
329,292

(452,334)

128,841

38,014,968
4,587,627
3,833,629

615,306
171,894
133,639

Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar

İdari ve kanuni takipteki rücu alacakları

Esas faaliyetlerden alacaklar - brüt
İdari ve kanuni takipteki rücu alacakları karşılığı (*)
Rücu ve sovtaj alacakları karşılığı
Esas faaliyetlerden alacaklar - net

(*)  Bilançoda cari varlıklar içerisinde “Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar” altında
 sınıflandırılmıştır.
Rücu ve sovtaj alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:

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

Rücu ve sovtaj alacakları

Net rücu ve sovtaj alacakları tahakkuku

Rücu ve sovtaj alacakları karşılığı - brüt (**)
Rücu ve sovtaj alacakları karşılığı - reasürans payı (**)
İdari ve kanuni takipteki
    rücu alacaklar karşılığı - brüt (***)
İdari ve kanuni takipteki
   rücu alacakları karşılığı - reasürans payı (***)

65,962,865

61,473,579

69,607,107

9,005,621 3,762,505

17,139,149 4,911,120

(12,809,281)
29,948,430 7,349,789

(2,438,669)

46,531,941

(3,644,242)
(4,489,286)

(323,493)
(825,122)

3,644,242 323,493

47,357,063

47,680,556

(**) Bilançoda cari varlıklar içerisinde “Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı” altında
 sınıflandırılmıştır.

(***)  Bilançoda cari varlıklar içerisinde “Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar   
 Karşılığı”altında sınıflandırılmıştır.

31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

31 Aralık 2018 31 Aralık 2017
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12.     Krediler ve Alacaklar (Devamı)

12.3  Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:

 Alınan garanti ve teminatların detayı aşağıda yer almaktadır:

 

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: 

Alınan teminat mektupları
Alınan teminat mektupları
Diğer teminatlar

Döviz Cinsi                                               Döviz Tutarı                                         Kur                                                           Tutar TL

Döviz Cinsi                                               Döviz Tutarı                                         Kur                                                           Tutar TL

Döviz Cinsi                                               Döviz Tutarı                                         Kur                                                           Tutar TL

Döviz Cinsi                                               Döviz Tutarı                                         Kur                                                           Tutar TL

ABD Doları                                                               5,000                                               5,2609                                                             26,305

 Toplam                                                                                                                                                                                                        26,305

 Toplam

31 Aralık 2018

ABD Doları                                                               5,000                                                3.7719                                                              18,860

 Toplam                                                                                                                                                                                                        18,860

 Toplam                                                                                                                                                                                                  1,257,622

 Toplam                                                                                                                                                                                                      793,479

31 Aralık 2017

ABD Doları                                                           199,235                                              5.2609                                                         1,048,156

31 Aralık 2018

Yabancı para ile ifade edilen alınan depozito ve teminatlar aşağıdaki gibidir:

Euro                                                                           34,749                                                6.0280                                                              209,466

ABD Doları                                                           185,434                                               3.7719                                                            699,439

31 Aralık 2017

Euro                                                                           20,826                                                 4.5155                                                                94,040

8,185,210
650,000

1,565,828

10,401,038

7,638,866
550,000

1,326,613

9,515,479

31 Aralık 2018 31 Aralık 2017
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12.  Krediler ve Alacaklar (Devamı)
 Yabancı para ile ifade edilen reasürans alacakları aşağıdaki gibidir:

Euro                                                                           71,717                                             6.0280                                                            432,308

Toplam                                                                                                                                                                                                      432,308

31 Aralık 2018

Euro                                                                        134,962                                               4.5155                                                            609,421

Euro                                                                           4,409                                                 6,0280                                                             26,580  

Toplam                                                                                                                                                                                                       609,421

31 Aralık 2017

Toplam                                                                                                                                                                                                         26,580

Toplam                                                                                                                     65,962,865                                                   47,357,063

31 Aralık 2018

Yabancı para ile ifade edilen diğer çeşitli alacaklar aşağıdaki gibidir (31 Aralık 2017: Bulunmamaktadır):

Sigortacılık faaliyetlerinden alacakların vade analizi aşağıdaki gibidir:

12.5 - 12.7 Krediler ve alacaklara ilişkin diğer açıklamalar:

3 aya kadar                                                                                                                   11,840,047                                                        4,754,468
3 - 6 ay arası                                                                                                                   51,541964                                                      40,175,043 
6 - 12 ay arası                                                                                                                  2,580,854                                                        2,427,552

13.  Türev Finansal Araçlar

 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla vadeli döviz alım-satım sözleşmelerine ait bilgiler  aşağıda yer almaktadır:

 Şirket, 1 Ocak - 31 Aralık 2018 döneminde türev işlemlerinden 8,555,886 TL gelir elde etmiştir. (1 Ocak - 31 Aralık 2017:  
 3,464,519 TL). Şirket’in 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihi itibarıyla açık swap alım satım sözleşmesi bulunmamaktadır.

31 Aralık 2018          31 Aralık 2017

Döviz Cinsi                                               Döviz Tutarı                                         Kur                                                           Tutar TL

Döviz Cinsi                                               Döviz Tutarı                                         Kur                                                           Tutar TL

Döviz Cinsi                                               Döviz Tutarı                                         Kur                                                           Tutar TL
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14.   Nakit ve Nakit Benzerleri

  31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri 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:

Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 51,594,178 TL (31 Aralık 2017: 19,591,523 TL) tutarında vadeli mevduatı Hazine 
ve Maliye Bakanlığı lehine blokedir (17 ve 43 no’lu dipnotlar).

Vadeli mevduatların yıllık ortalama faiz oranları:

Yabancı para vadeli ve vadesiz mevduatlar:

(*) 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla TL ve yabancı para vadeli mevduatların ortalama vadesi 42 gündür.
(31 Aralık 2017: 35 gün).

Bankalar (2.12 no’lu dipnot)
Banka garantili kredi kartı alacakları (2.12 no’lu dipnot)

499,740,343
187,869,935

687,610,278

237,205,947
138,969,480

376,175,427

TL mevduatlar (*)
- vadesiz mevduatlar
- vadeli mevduatlar

17,854
403,945,696

403,963,550

1,302,350
188,955,702

190,258,052

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

TL
ABD Doları
EUR

-
95,776,793

95,776,793

4,609
46,943,286

46,947,895

499,740,343 237,205,947

31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

24.42
3.14
1.62

31 Aralık 2018
(%)

13.55
2.30
1.30

31 Aralık 2017
(%)

ABD Doları
Euro

12,989,866
4,551,826

-
-

68,338,386
27,438,407

95,776,793

-
-

-

31 Aralık 2018
Yabancı para

Vadeli Vadesiz Vadeli Vadesiz
TL Karşılığı

Nakit ve nakit benzerleri toplamı

Toplam

Toplam

ABD Doları
Euro

8,207,603
3,540,035

1,222
-

30,958,258
15,985,028

46,943,286

4,609
-

4,609

31 Aralık 2017
Yabancı para

Vadeli Vadesiz Vadeli Vadesiz
TL Karşılığı

Toplam
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15.  Sermaye

 Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla tamamı ödenmiş 94,500,000 adet (31 Aralık 2017: 50,000,000 adet) hisse  
 senedi bulunmaktadır. Şirket’in hisse senetlerinin her biri 1 TL nominal değerde olup toplam nominal   
 94,500,000 TL (31 Aralık 2017: 50,000,000 TL)’dir.

 Şirket’in 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla ortaklık yapısı 2.13 no’lu dipnotta gösterilmiştir.

 Finansal varlıkların değerlemesi 

 Satılmaya hazır finansal varlıkların makul değerlerindeki değişikliklerden  kaynaklanan gerçekleşmemiş kâr ve  
 zararlar özsermaye içinde “Finansal Varlıkların Değerlemesi” altında muhasebeleştirilir.

 Finansal varlıkların değerlemesinin dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

Dönem içinde gerçeğe uygun artış/(azalışları)
(11 no’lu dipnot)
Gerçeğe uygun artış/azalışlarının vergi etkisi
(21 no’lu dipnot)
Diğer

Dönem sonu - 31 Aralık

Dönem başı - 1 Ocak
2018

(122,859)
2017

-

287,478

(63,245)
3,071

2,486,820

      2,486,820

2,500,000

      2,500,000

(123,214)

          276,180
          (60,760)

-
        

(154,018)
         30,804

(153,574)

30,715
-

Yasal Yedekler
Yasal yedeklere ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Statü yedeklerine ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir::

Dönem başı - 1 Ocak

Dönem içindeki artışlar

Dönem başı - 1 Ocak

Dönem içindeki artışlar

Dönem başı - 1 Ocak

Aktüeryal kazanç/(kayıplar) (*)
Aktüeryal kazanç/kayıpların vergi etkisi (21 no’lu dipnot)

Dönem sonu - 31 Aralık

Dönem sonu - 31 Aralık

Dönem sonu - 31 Aralık

Statü Yedekleri

Diğer kâr yedekleri

Diğer kar yedeklerine ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

(*) Şirket aktüeryal kayıp/kazançları vergi etkisinden netleştirilmiş olarak özsermaye hesaplarında diğer kar yedekleri hesabı altında
 muhasebeleştirmiştir (2.19 ve 22 no’lu dipnotlar).

16.  Diğer Yedekler ve İsteğe Bağlı Katılımın Sermaye Bileşeni
   Özsermaye içerisinde yer alan diğer yedekler ile ilgili bilgi 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.

104,445 (122,859)

2018 2017

2018 2017

2018 2017

-

-

-

-

-

-

-

-

92,206 (123,214)
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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 2018 31 Aralık 2017(**)
 Hayat dışı branşı tesis edilmesi gereken teminat tutarı (*)  41,367,730 24,470,787
 Hayat dışı branşı tesis edilmiş teminat tutarı
    (43 no’lu dipnot) 51,594,178 19,591,523

 (*)  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 ve Maliye Bakanlığı lehine teminat olarak tesis etmekle yükümlü kılınmıştır.

 (**)  31 Aralık 3017 tarihi itibarıyla Şirket, oluşan teminat açığını gidermek için, 21 Şubat 2018 tarihinde 10,118,348 TL   ilave mevduatı Hazine ve  
   Maliye Bakanlığı lehine bloke etmiştir.

17.2 Şirketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat sigortalıların adet ve  
 matematik karşılıkları: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2017: 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 (31 Aralık 2017: Yoktur).

17.5 Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar: Yoktur (31 Aralık 2017: Yoktur).

17.6 Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik katılımcılarının  
 adetçe portföy tutarları: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2017: Yoktur).

17.7 Kâr paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme yöntemleri: Yoktur (1 Ocak  
 - 31 Aralık 2017: Yoktur).

17.8 Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve  
 kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2017: Yoktur).

17.9 Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının  
 bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2017: 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 (1 Ocak - 31 Aralık 2017:  
 Yoktur).

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 (1 Ocak - 31 Aralık 2017: Yoktur).

17.12 Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve grup olarak   
 dağılımları: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2017: 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 (1 Ocak - 31 Aralık 2017: Yoktur).

17.14 Dönem içinde hayat sigortalılarına kâr payı dağıtım oranı: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2017: Yoktur).
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Ethica Sigorta A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2018 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

17. Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (Devamı)

17.15 - 17.19  Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar:
 
 Muallak tazminat karşılığı:

                 2018 
  Brüt Reasürans payı Net
 Dönem başı - 1 Ocak 49,476,178 (15,423,604) 34,052,574
 Ödenen hasar (24,603,329) 8,662,633 (15,940,696)
 Değişim
       Endirekt tazminat tutarları 10,184,957 (4,648,442) 5,536,515
       Cari dönem muallak tazminat tutarları 142,965,667 (57,345,319) 85,620,348
       Geçmiş dönem muallak tazminat tutarları (21,010,092) 5,097,408 (15,912,684)
 Dönem sonu rapor edilen 
 hasarlar - 31 Aralık  157,013,381 (63,657,324) 93,356,057
 Gerçekleşmiş ancak rapor
    edilmemiş hasarlar (2.24 no’lu dipnot) 256,377,389 (93,771,271) 162,606,118
 Muallak tazminat karşılığı iskonto tutarı (-) (61,415,495) 23,156,771 (38,258,724)
 Muallak tazminat karşılığı yeterlilik farkı 418,498 (75,198) 343,300
 Toplam 352,393,773 (134,347,022) 218,046,751
                 2017 
  Brüt Reasürans payı Net
 Dönem başı - 1 Ocak 6,512,298 (581,763) 5,930,535
 Ödenen hasar (10,420,340) 9,974,139 (446,201)
 Değişim   
     Endirekt tazminat tutarları 2,891,067 (1,997,529) 893,538
       Cari dönem muallak tazminat tutarları 42,586,613 (13,415,399) 29,171,214
       Geçmiş dönem muallak tazminat tutarları 7,906,540 (9,403,052) (1,496,512)
 Dönem sonu rapor edilen 
    Hasarlar - 31 Aralık 49,476,178 (15,423,604) 34,052,574
 Gerçekleşmiş ancak rapor
    edilmemiş hasarlar (2.24 no’lu dipnot) 84,536,827 (27,659,862) 56,876,965
 Muallak tazminat karşılığı iskonto tutarı (-) (19,808,253) 6,189,428 (13,618,825)
 Toplam 114,204,752 (36,894,038) 77,310,714

           Kazanılmamış primler karşılığı:
   2018 
  Brüt Reasürans payı Net
 Dönem başı - 1 Ocak 351,718,937 (173,863,541) 177,855,396
 Net değişim (*) 175,138,335 (72,192,652) 102,945,683
 Dönem sonu - 31 Aralık 526,857,272 (246,056,193) 280,801,079
   2017 
  Brüt Reasürans payı Net
 Dönem başı - 18 Ocak 169,219,047 (23,421,149) 145,797,898
 Net değişim (*) 182,499,890 (150,442,392) 32,057,498
 Dönem sonu - 31 Aralık 351,718,937 (173,863,541) 177,855,396

(*) 2.14 no’lu dipnotta açıklandığı üzere, kazanılmamış primler karşılığı reasürans payı tutarı 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla SGK’ya devredilen
  66,351,093 TL (31 Aralık 2017: 43,733,049 TL) tutarındaki primler üzerinden gün esasına göre hesaplanan 10,304,719 TL (31 Aralık 2017: 
 10,801,287 TL) tutarındaki kazanılmamış primler karşılığı reasürans payı değişimini içermektedir.
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Ethica Sigorta A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2018 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

17. Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (Devamı)  
17.15 - 17.19 Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar   
 (Devamı):

                                    2018
   Brüt Reasürans payı Net
Dönem başı - 1 Ocak 673,799 - 673,799
Cari dönemde ayrılan 930,549 - 930,549
Dönem sonu - 31 Aralık 1,604,348 - 1,604,348
    2017 
   Brüt Reasürans payı Net
Dönem başı - 18 Ocak 91,284 - 91,284
Cari dönemde ayrılan 582,515 - 582,515
Dönem sonu - 31 Aralık 673,799 - 673,799

                  31 Aralık 2018 
Rücu ve sovtaj tahakkukları Brüt Reasürans payı Net
Kara araçları sorumluluk 14,090,031 (5,841,105) 8,248,926
Kara araçları  13,050,536 (4,708,512) 8,342,024
Diğer   2,807,863 (2,259,664) 548,199
Toplam  29,948,430 (12,809,281) 17,139,149
İdari ve kanuni takipteki şüpheli
rücu ve sovtaj alacakları karşılığı
için ayrılan karşılık (14,493,735) 6,360,207 (8,133,528)

Toplam  15,454,695 (6,449,074) 9,005,621

İdari ve kanuni takipteki şüpheli
rücu ve sovtaj alacakları karşılığı
için ayrılan karşılık (1,606,748) 458,133 (1,148,615)

Toplam  5,743,041 (1,980,536) 3,762,505

                  31 Aralık 2017 
Rücu ve sovtaj tahakkukları Brüt Reasürans payı Net
Kara araçları  4,609,510 (1,554,828) 3,054,682
Kara araçları sorumluluk 1,712,383 (490,687) 1,221,696
Diğer   1,027,896 (393,154) 634,742

Toplam  7,349,789 (2,438,669) 4,911,120

Dengeleme karşılığı (*):

           Devam eden riskler karşılığı:
   2018 
  Brüt Reasürans payı Net
 Dönem başı - 1 Ocak - - -
 Net değişim 814,729 (204,255) 610,474

 Dönem sonu - 31 Aralık 814,729 (204,255) 610,474

 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ertelenmiş komisyon gelirleri ve ertelenmiş komisyon giderleri sırasıyla 43,500,560 TL
(31 Aralık 2017: 27,410,324 TL) ve 76,542,420 TL (31 Aralık 2017: 48,816,012 TL) olup bilançoda ertelenmiş komisyon
gelirleri ve ertelenmiş üretim giderleri hesap kalemleri altında yer almaktadır

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

Şirket’in 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla yabancı para ile ifade edilen ve ihbarı yapılmış muallak hasar
ve tazminat karşılıkları bulunmamaktadır.
Rücu tahakkukları ve tahsil edilen rücu gelirleri
Şirket’in ödemiş olduğu tazminat bedellerine ilişkin olarak branş bazında dönem sonu itibarıyla tahakkuk
edilmiş olan rücu ve sovtaj alacak tutarları ile dönem içinde tahsil edilmiş olan rücu ve sovtaj gelirleri
aşağıda açıklanmıştır:
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Ethica Sigorta A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2018 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

17. Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (Devamı)
17.15 - 17.19 Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar   
 (Devamı):

                  1 Ocak - 31 Aralık 2018 
Tahsil edilen rücu ve sovtaj gelirleri Brüt Reasürans payı Net
Kara araçları  34,972,912 (12,539,929) 22,432,983
Kara araçları sorumluluk 2,564,733 (983,009) 1,581,724
Yangın ve doğal afetler 294,784 (206,349) 88,435
Genel zararlar  2,148 (1,504) 644

Toplam  37,834,577 (13,730,791) 24,103,786

                  1 Ocak - 31 Aralık 2017 
Tahsil edilen rücu ve sovtaj gelirleri Brüt Reasürans payı Net
Kara araçları  9,715,869 (3,117,069) 6,598,800
Kara araçları sorumluluk 854,250 (81,144) 773,106
Yangın ve doğal afetler 174,301 (122,011) 52,290

Toplam  10,744,420 (3,320,224) 7,424,196
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 15 Eylül 2017 tarihli 2017/7 sayılı Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan 
Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkında Genelge’si uyarınca Şirket, yaptığı hesaplamalar sonucu 31 Aralık 2018 
tarihi itibarıyla 38,258,724 TL net muallak tazminat karşılığı iskontosu hesaplamıştır (31 Aralık 2017: 13,618,825 TL). 

Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla branş bazında net muallak tazminat karşılıkları iskonto öncesi ve 
iskonto sonrası olarak aşağıda yer almaktadır.

Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla net nakit akışlarının tahmin edilmesine ilişkin her bir ana branş için 
tahmin edilen net nakit akışları aşağıda yer almaktadır.

Ethica Sigorta A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2018 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

17. Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (Devamı)
17.15 - 17.19 Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar (Devamı):
 Şirket, Genelge uyarınca 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla, her bir branş için kullanılacak gerçekleşmiş ancak  
 rapor edilmemiş tazminat bedeli hesaplama metodunu Şirket aktüerinin görüşleri çerçevesinde ilgili branşın  
 özelliğine ve Şirket’in portföy yapısına bağlı olarak belirlemiş ve belirlediği yöntemleri 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri  
 itibarıyla yapılan hesaplamalarda kullanmıştır. 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihlerinde branşlar itibarıyla kullanılan  
 gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli hesaplama metodu ile bu hesaplamalar sonucunda ilave  
 ayrılacak veya hesaplamaların negatif sonuç verdiği durumlarda karşılıklardan düşülecek olan brüt ve net karşılık  
 tutarları aşağıda açıklanmıştır:

Zorunlu Trafik
İhtiyari Mali Sorumluluk
Genel Sorumluluk
Toplam

231,683,035
6,484,078
2,714,255

240,881,368

36,709,466
1,036,845

512,413
38,258,724

194,973,569
5,447,233
2,201,842

202,622,644

       31 Aralık 2018     31 Aralık 2017 
  Kullanılan Brüt Net Kullanılan Brüt Net 
  Yöntem Karşılık Karşılık Yöntem Karşılık Karşılık
Zorunlu trafik (**) Bornhuetter-Ferguson 242,577,158 152,334,664 Bornhuetter-Ferguson 79,500,923 53,773,231
İhtiyari mali sorumluluk (***) Bornhuetter-Ferguson 6,405,419 6,405,419 Bornhuetter-Ferguson 1,903,185 1,903,185
Kara araçları (****) Standart Zincir 3,869,273 2,545,182 Standart Zincir 341,227 245,746
Kaza (*) Sektör ortalaması 1,706,222 511,867 Sektör ortalaması 1,024,944 307,483
Yangın ve doğal afetler (*) Sektör ortalaması 1,130,410 339,123 Sektör ortalaması 590,348 177,106
Hukuksal koruma (*) Sektör Ortalaması 349,146 349,146 Sektör ortalaması 160,453 160,453
Genel zararlar (*) Sektör ortalaması 198,347 59,504 Sektör ortalaması 125,105 37,532
Emniyeti suistimal (*) Sektör ortalaması 76,420 22,926 Sektör ortalaması 33,885 10,165
Hastalık/sağlık (*) Sektör ortalaması 35,924 29,566 Sektör ortalaması 9,632 7,927
Genel sorumluluk (**) Bornhuetter-Ferguson 29,053 8,716 Sektör ortalaması 847,120 254,136
Su araçları sorumluluk (*) Sektör ortalaması 8 2 - - -
Su araçları (*) Sektör ortalaması 4 1 Sektör ortalaması 4 1
Nakliyat (*) Sektör ortalaması 5 2 Sektör ortalaması 1 -
Toplam  256,377,389 162,606,118  84,536,827 56,876,965

(*) 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla her bir branş için oluşmuş bulunan gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedellerinin, kazanılmış 
 prime oranı, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Şirket kayıtlarına alınmış olan son 12 aylık kazanılmış prim ile çarpılarak brüt gerçekleşmiş 
 ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli hesaplanmıştır.
(**) Zorunlu Trafik ve Genel Sorumluluk branşlarında 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla sektör gelişim katsayıları ile Şirket verisinden elde edilen
 gelişim katsayılarının birarada kullanılması sonucunda nihai gelişim katsayıları belirlenmiş ve bu katsayılar ile gerçekleşen hasarlar 
 üzerinden beklenen hasar prim oranı kullanılarak Bornhuetter Ferguson (BF) yöntemiyle brüt gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş
 tazminat bedeli hesaplanmıştır.
(***) İhtiyari Mali Sorumluluk branşında 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla sektör gelişim katsayıları ile gerçekleşen hasarlar üzerinden beklenen hasar
 prim oranı kullanılarak Bornhuetter Ferguson (BF) yöntemiyle brüt gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli hesaplanmıştır.
(****) Kara araçları branşında ilk dokuz gelişim kaysatısı Şirket’in verisinden elde edilmiş olup sonraki gelişim dönemleri ise 30 Eylül 2018 tarihi
 itibarıyla sektör gelişim katsayıları üzerinden elde edilmiştir. Bu gelişim katsayıları ile gerçekleşen hasarlar üzerinden standart zincir
 yöntemiyle brüt gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli hesaplanmıştır.

Branş
İskonto öncesi net muallak

tazminat karşılığı

İskonto edilmiş net
muallak tazminat

karşılığı
İskonto

tutarı

Zorunlu Trafik
İhtiyari Mali Sorumluluk
Genel Sorumluluk

Branş

Sektör Ortalaması
Sektör Ortalaması
Sektör Ortalaması

Kullanılan Yöntem

77,182,638
1,976,169

625,497

2019

48,330,608
1,470,628

534,938

2020

38,410,806
1,202,278

500,271

2021

29,597,750
892,637
447,394

2022

21,647,503
577,631
345,948

2023

12,871,972
302,009
207,467

2024

3,641,758
62,726
52,740

2025

231,683,035
6,484,078
2,714,255

Toplam
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Ethica Sigorta A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2018 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

17. Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları (Devamı)
17.15 - 17.19 Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar (Devamı):

 Şirket’in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla branş bazında net muallak tazminat karşılıkları iskonto
 öncesi ve iskonto sonrası olarak aşağıda yer almaktadır.

18.  Yatırım Anlaşması Yükümlülükleri
 Yoktur (31 Aralık 2017: Yoktur).

19.  Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler

Şirket’in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla net nakit akışlarının tahmin edilmesine ilişkin her bir ana branş için tahmin 
edilen net nakit akışları aşağıda yer almaktadır.

Şirket’in yapmış olduğu gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli hesaplamaları brüt tutarlar 
üzerinden yapılmakta ve kara araçları hariç diğer branşlarda Şirket’in yürürlükte bulunan veya ilgili reasürans 
anlaşmalarına bağlı olarak net tutarlara ulaşılmaktadır. Kara araçlarında ise ödenen hasarlar üzerinden elde 
edilen net ödenen hasar oranı üzerinden net tutarlara ulaşılmıştır.

Branş

Zorunlu Trafik
İhtiyari Mali Sorumluluk
Genel Sorumluluk

Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan
depolar (10 no’lu dipnot)
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 gelirler ve gider tahakkukları

155,446,803
4,397,929

16,596,968

176,441,700

17,353,031
2,957,485

20,310,516

1,502,687

1,502,687

43,500,560
46,728

43,547,288

58,282,902
39,645,320
11,982,461

109,910,683

12,449,402
1,811,122

14,260,524

1,076,558

1,076,558

27,410,324
37,839

27,448,163

İskonto öncesi net muallak
tazminat karşılığı

83,344,858
1,903,185

486,877

İskonto
tutarı

13,222,578
304,332

91,915

31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

Toplam 85,734,920 13,618,825

İskonto edilmiş net muallak 
tazminat karşılığı

70,122,280
1,598,853

394,962

72,116,095

Zorunlu Trafik
İhtiyari Mali Sorumluluk
Genel Sorumluluk

Branş

Sektör Ortalaması
Sektör Ortalaması
Sektör Ortalaması

Kullanılan Yöntem

27,765,417
580,038
112,200

2018

17,386,287
431,654

95,956

2019

13,817,771
352,889

89,737

2020

10,647,393
262,004

80,253

2021

7,787,3985
169,544

62,055

2022

4,630,5193
88,645
37,215

2023

1,310,073
18,411

9,461

2024

83,344,858
1,903,185

486,877

Toplam
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Ethica Sigorta A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2018 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

19. Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler (Devamı)

 Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya toplam borçların hareketi aşağıdaki gibidir:

   2018 2017

 Dönem başı - 1 Ocak  12,449,402 10,756,226

 SGK’ya devredilen prim tutarı (*) 66,351,093 43,733,049
 SGK’ya yapılan prim ödemeleri (61,447,464) (42,039,873)

 Dönem sonu 17,353,031 12,449,402

 (*) 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, yazılan   
  poliçelere ilişkin olarak,  ilgili yönetmelik, genelge ve sektör duyuruları kapsamında belirlenen primleri   
  SGK’ya aktarması gerekmektedir.  Bu çerçevede, Şirket, 1 Ocak - 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 66,351,093 TL’lik  
  (1 Ocak - 31 Aralık 2017: 43,733,049 TL)  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.

 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Şirket’in yabancı para ile ifade edilen borçları bulunmamaktadır.

20. Krediler 

 Yoktur (31 Aralık 2017: 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. 

 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer   
 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 2019 ve 2020 yılları için kurumlar vergisi  
 oranı %20’den %22’ye çıkarılmıştır. Söz konusu kanun kapsamında, 31 Aralık 2018 tarihli  finansal tablolarda  
 ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, geçici farkların 2018, 2019 ve 2020 yıllarında vergi etkisi  oluşturacak  
 kısmı için %22 vergi oranı ile, geçici farkların 2021 ve sonraki dönemlerde vergi etkisi  oluşturacak kısmı için ise  
 %20 oranı ile hesaplanmıştır.
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Ethica Sigorta A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2018 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

21. Ertelenmiş Gelir Vergisi (Devamı)
 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin  
 yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
     Ertelenmiş vergi 
                Birikmiş geçici   varlıkları/
   farklar   (yükümlülükleri) 

  31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık
  2018 2017 2018 2017
 Ertelenmiş vergi varlıkları 
 Rücu alacak karşılığı 4,489,286 825,122 987,643 181,527
 Performans fon karşılığı 1,697,736 - 373,502 -
 Dengeleme karşılığı 1,176,848 356,805 235,370 71,361
 Devam eden riskler karşılığı 610,474 - 134,304 -
 Kıdem tazminatı karşılığı 405,977 367,220 81,195 73,444
 Acente gider karşılığı 350,000 1,200,000 77,000 264,000
 Kullanılmamış izin karşılığı 324,321 276,835 71,351 60,904
 Başarı ikramiye karşılığı - 2,350,000 - 517,000
 Finansal varlık değerleme farkları - 153,574 - 30,715
 BSMV Karşılığı 284,382 97,605 62,564 21,473

 Toplam ertelenmiş vergi varlıkları   2,022,929 1,220,424

 Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
 Finansal varlık değerleme farkları (287,478) - (57,496) -
 Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar (1,525,874) (1,078,500) (335,692) (237,270)
 Diğer (620,288) (123,374) (136,463) (27,142)

 Toplam ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-)   (529,651) (264,412)

 Net ertelenmiş vergi varlıkları (35 no’lu dipnot)   1,493,278 956,012

 Ertelenmiş vergi varlıklarının dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:

    2018 2017
 Dönem başı - 1 Ocak   956,012 195,334
 Ertelenmiş vergi geliri (35 no’lu dipnot)   658,199 699,159
 Aktüeryal kazanç ve kayıplar nedeniyle özsermaye içerisinde 
      muhasebeleştirilen ertelenmiş vergi (15 no’lu dipnot)  (60,760) 30,804
 Finansal varlıklar gerçeğe uygun değer farklılıkları 
     nedeniyle özsermaye içerisinde muhasebeleştirilen
     ertelenmiş vergi (15 no’lu dipnot)   (63,245) 30,715
 Diğer   3,072 -

 Dönem sonu - 31 Aralık   1,493,278 956,012

 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.
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 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 2018 31 Aralık 2017

 Yıllık iskonto oranı (%)  3.15 3.74
 Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı (%)  96.41 98.25

 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 2019 tarihinden   
 itibaren geçerli olan 6,017.60 TL (1 Ocak 2018: 5,001.76 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.

 Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
   2018 2017
 Dönem bası - 1 Ocak   367,220 64,668
 Hizmet bedeli   278,563 141,421
 Faiz maliyeti   40,394 7,113
 Ödenen tazminatlar (-)  (4,020) -
 Aktüeryal (kazanç)/kayıp  (276,180) 154,018

 Dönem sonu - 31 Aralık   405,977 367,220

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 2018  31 Aralık 2017
 Başarı ikramiye karşılığı  3,000,000 2,350,000
 Personel fon karşılığı  1,697,736 -
 Acente gider karşılığı  350,000 1,200,000
 Kullanılmamış izin karşılığı   324,321 276,835
 BSMV karşılığı  284,382 97,605
 Toplam   5,656,439 3,924,440

Ethica Sigorta A.Ş.
1 Ocak - 31 Aralık 2018 Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
[Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir].

22. Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri

    31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

 Kıdem tazminatı karşılığı   405,977 367,220

 Toplam   405,977 367,220

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 2018 tarihi itibarıyla 5,434.42 TL 
(31 Aralık 2017: 4,732.48 TL) ile sınırlandırılmıştır.
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Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
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        1 Ocak - 31 Aralık 2017 
  Brüt Reasürans payı Net
 Kara araçları sorumluluk (*) 466,498,763 (257,097,532) 209,401,231
 Kara araçları 72,902,903 (21,442,086) 51,460,817
 Yangın ve doğal afetler 27,978,085 (22,326,851) 5,651,234
 Kaza 15,757,046 (5,322,912) 10,434,134
 İhtiyari mali sorumluluk 8,510,772 (450) 8,510,322
 Hastalık/sağlık 3,957,846 (621,930) 3,335,916
 Genel zararlar 5,553,349 (4,034,802) 1,518,547
 Genel sorumluluk 1,528,444 (1,069,805) 458,639
 Diğer 5,000,328 (27,379) 4,972,949
 Toplam 607,687,536 (311,943,747) 295,743,789
 (*)     Zorunlu trafik branşına ait sigorta prim gelirleri reasürans payı, SGK’ya devredilen 66,351,093 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2017: 43,733,049 TL)  
          tutarındaki primleri içermektedir (19 no’lu dipnot).

25. Aidat (Ücret) Gelirleri
 31 Aralık 2018: Yoktur (31 Aralık 2017: Yoktur).

26. Yatırım Gelirleri
 Yatırım gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir:   1 Ocak - 1 Ocak -
   31 Aralık 2018 31 Aralık 2017
 Nakit ve nakit benzerleri
          - Faiz ve değerleme geliri  60,007,323 18,297,437
 Alım satım amaçlı finansal varlık olarak
           - Faiz, satış ve değerleme gelirleri  6,968,028 1,408,781
    Satılmaya hazır finansal varlıklar 
       - Faiz, satış ve değerleme gelirleri  3,026,298 820,125

 Toplam  70,001,649 20,526,343

27. Finansal Varlıkların Net Tahakkuk Gelirleri
 Satılmaya hazır finansal varlıklardan elde edilen gerçekleşen kazanç ve kayıplara ilişkin bilgiler 11 ve 15 no’lu   
 dipnotlarda açıklanmıştır.

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.

24. Net Sigorta Prim Geliri
 Yazılan primlerin dağılımı aşağıdaki gibidir:
       1 Ocak - 31 Aralık 2018 
  Brüt Reasürans payı Net
 Zorunlu trafik (*) 726,285,287 (374,472,699) 351,812,588
 Kara araçları 141,426,637 (41,486,682) 99,939,955
 Yangın ve doğal afetler 44,012,116  (33,699,687) 10,312,429
 Kaza 31,840,126  (8,387,141) 23,452,985
 İhtiyari mali sorumluluk 16,544,347 - 16,544,347
 Hastalık/sağlık 10,587,861  6,904 10,594,765
 Genel zararlar 8,055,227  (5,794,659) 2,260,568
 Genel sorumluluk 6,516,654  (4,558,734) 1,957,920
 Diğer 14,263,687  (97,942) 14,165,745

 Toplam 999,531,942 (468,490,640) 531,041,302
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30. Yatırım Anlaşması Hakları 

 Yoktur (31 Aralık 2017: Yoktur).

31. Zaruri Diğer Giderler 
    1 Ocak - 1 Ocak -
    31 Aralık 2018 31 Aralık 2017
 Teknik bölüm altında
    sınıflandırılan faaliyet giderleri  86,864,610 65,479,086

 Toplam (32 no’lu dipnot)  86,864,610 65,479,086

32. Gider Çeşitleri
    1 Ocak - 1 Ocak -
    31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

 Üretim komisyonu giderleri  119,138,083 63,096,788
 Personel giderleri (33 no’lu dipnot)  11,818,998 9,902,889
 Vergi ve harç giderleri  10,681,570 6,436,535
 Ofis giderleri  4,080,011 2,820,642
 Pazarlama ve satış giderleri  1,650,320 1,672,217
 Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler  1,465,012  1,275,500
 Araç giderleri  1,455,749 1,137,908
 Danışmanlık giderleri  399,909 367,704
 Reasürans komisyon gelirleri (10 no’lu dipnot)  (66,655,728) (23,273,716)
 Diğer   2,830,686 2,042,619

 Toplam (31 no’lu dipnot)  86,864,610 65,479,086

33. Çalışanlara Sağlanan Fayda Giderleri
    1 Ocak - 1 Ocak -
    31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

 Personel ücretleri  9,920,897 8,271,347
 SGK primi işveren payı  1,193,620 996,786
 Diğer   704,481 634,756

 Toplam (32 no’lu dipnot)  11,818,998 9,902,889

 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 (1 Ocak - 31 Aralık 2017: Yoktur).

34. Finansal Maliyetler

 34.1   Dönemin tüm finansman giderleri: Reasürans şirketlerinden alınan depo faiz giderleri ve diğer   
   komisyonları: 5,007,771 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2017: 2,166,344 TL).

 34.1.1    Üretim maliyetine verilenler: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2017: Yoktur).
 34.1.2    Sabit varlıkların maliyetine verilenler: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2017: Yoktur).
 34.1.3    Doğrudan gider yazılanlar: 5,007,771 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2017: 2,166,344 TL).

 Yatırım Yönetim Giderleri
    1 Ocak - 1 Ocak -
    31 Aralık 2018 31 Aralık 2017
 Reasürans şirketlerinden alınan depolar
    - Faiz gideri  (4,856,865) (2,100,226)
 Diğer   (150,906) (66,118)

 Toplam   (5,007,771) (2,166,344)
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34. Finansal Maliyetler (Devamı)

34.2 Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmı (Toplam tutar   
 içindeki  payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2017: 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
 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla hazırlanan finansal tablolarda yer alan vergi varlık ve yükümlükleri ile  
 vergi gelir ve giderleri aşağıda özetlenmiştir:
   1 Ocak - 1 Ocak -
   31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

 Cari dönem kurumlar vergisi gideri (-)  (11,137,384) (13,327,252)
 Ertelenmiş vergi geliri (21 no’lu dipnot)  658,199 699,159

 Toplam vergi gideri (-)  (10,479,185) (12,628,093)

   31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

 Kurumlar vergisi karşılığı (-)  (11,137,384) (13,327,252)
 Ödenen geçici vergiler  3,161,249 11,717,191
 Peşin ödenen vergi ve fonlar  7,604,891 2,542,314

 (Kurumlar vergisi karşılığı)/peşin ödenen vergiler, net  (371,244) 932,253
 Ertelenmiş vergi varlığı  2,022,929 1,220,424
 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (-)  (529,651) (264,412)

 Ertelenmiş vergi varlıkları, net (21 no’lu dipnot)  1,493,278 956,012

 Gerçekleşen vergi gideri mutabakatı aşağıdaki gibidir:

   1 Ocak - 1 Ocak -
   31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

 Kurumlar vergisi ve ertelenmiş vergi öncesi kar  45,142,584 63,287,455
 Vergi oranı  %22 %20
 Hesaplanan vergi gideri (-)  (9,931,368) (12,657,491)
 Vergiye konu olmayan (giderlerin)/gelirlerin etkisi, net  (547,817) 29,398

 Toplam vergi (gideri)/geliri  (10,479,185) (12,628,093)

36. Net Kur Değişim Gelirleri

   1 Ocak - 1 Ocak -
   31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

 Cari işlemler kambiyo karları  517,522 1,073,728
 Cari işlemler kambiyo zararları (-)  (447,955) (3,779,082)

   69,567 (2,705,354)

 Yatırım işlemleri kambiyo karları  55,089,061 17,982,805
 Yatırım işlemleri kambiyo zararları (-)  (53,514,302) (11,429,634)

   1,574,759 6,553,171
 Toplam  1,644,326 3,847,817
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37. Hisse Başına Kazanç 

 Hisse başına kazanç miktarı, net dönem karının Şirket hisselerinin dönem içindeki ortalama pay adedine   
 bölünmesiyle hesaplanır. Türkiye’de firmalar mevcut sermayedarların payı oranında dağıtmak suretiyle geçmiş   
 yıllar karlarından sermaye artışı (“Bedelsiz Hisseler”) yapabilirler. Hisse başına kazanç hesaplamasında   
 bedelsiz hisseler önceki dönem başından itibaren ihraç edilmiş hisseler olarak değerlendirilmektedir.

    1 Ocak - 1 Ocak -
    31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

 Net dönem kâr/(zararı)  34,663,399 50,659,362
 Beheri 1 TL
       nominal değerli hisselerin
       ağırlıklı ortalama adedi  94,500,000 94,500,000
 Hisse başına kazanç/(kayıp) (TL)  0.37 0.54

38. Hisse Başı Kâr Payı

 Yoktur (31 Aralık 2017: Yoktur).

39. Faaliyetlerden Yaratılan Nakit: Nakit akım tablosunda gösterilmiştir.

40. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil: Yoktur (31 Aralık 2017: Yoktur).

41. Paraya Çevrilebilir İmtiyazlı Hisse Senetleri: Yoktur (31 Aralık 2017: Yoktur).

42. Riskler: 

    31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

 Şirket aleyhine açılan hasar davaları - Brüt (*)  49,216,992 10,294,924

 Toplam  49,216,992 10,294,924

 (*)  Muallak hasarlar içerisinde takip edilmekte olup muallak hasarların hareket tablosu 17 no’lu dipnotta yer almaktadır. Söz konusu   
  karşılıkların net tutarı 32,092,585 TL’dir (31 Aralık 2017: 8,137,303 TL).

43. Taahhütler

 Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 526,177 TL (31 Aralık 2017: 433,859 TL) tutarında verilen banka teminat  
 mektubu bulunmaktadır.

 Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: 

    31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

 Banka mevduatları (2.12 ve 14 no’lu dipnotlar)  51,594,178 19,591,523

 Toplam  51,594,178 19,591,523

 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 51,594,178 TL (31 Aralık 2017: 19,591,523 TL) tutarındaki mevduat Hazine ve   
 Maliye Bakanlığı lehine bloke edilmiştir.

44. İşletme Birleşmeleri

 Yoktur (31 Aralık 2017: 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)

 İlişkili taraflara yazılan primler
   1 Ocak - 1 Ocak -
   31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

 MYC İnşaat A.Ş.  864,956 723,713
 Sima Sağlık Hizmetleri A.Ş.  282,539 165,659
 İncirli Sağlık ve Sosyal Tesisler A.Ş.  7,298 325,032
 Diğer  292,735 232,840

 Toplam  1,447,528 1,447,244

 Faaliyet giderleri
   1 Ocak - 1 Ocak -
   31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

 MYC İnşaat A.Ş.(*)  1,367,173 764,867

 Toplam  1,367,173 764,867

 (*)      Şirket’in faaliyetlerini sürdürdüğü binanın kira ve aidat giderlerinden oluşmaktadır.

45.1 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve   
 bunların borçları: Yoktur (31 Aralık 2017: 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 karı veya zararı, net dönem karı   
 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 (31 Aralık 2017: Yoktur).

45.3 İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen   
 bedelsiz hisse senedi tutarları: Yoktur (31 Aralık 2017: Yoktur).

45.4 Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri: Yoktur (31 Aralık 2017: Yoktur).

45.5 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi   
 yükümlülüklerin tutarı: Yoktur (31 Aralık 2017: Yoktur).

46. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar:

 Dipnotlarda belirtilen hususlar dışında raporlama döneminden sonra ortaya çıkan önemli bir olay
 bulunmamaktadır.

47. Diğer

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

 a)    Gelecek aylara ait diğer giderler
   31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

 Reasürans depo primi faiz gideri  8,803,259 1,456,946
 Asistans giderleri  1,146,539 839,373
 Diğer  348,328 159,473

 Toplam  10,298,126 2,455,792
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47. Diğer (Devamı)

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 (Devamı): 

 b)  Diğer çeşitli borçlar
   31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

 Anlaşmalı kuruluşlara borçlar  1,759,870 134,675
 Satıcılara borçlar  1,021,837 342,012
 Zorunlu deprem sigortasıyla ilgili borçlar  - 1,287,838
 Diğer  175,778 46,597

 Toplam  2,957,485 1,811,122

 c)  Diğer uzun vadeli teknik karşılıklar
   31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

 Dengeleme karşılığı  1,604,348 673,799

 Toplam  1,604,348 673,799

 d)  Diğer giderler

   1 Ocak - 1 Ocak -
   31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

 Kanunen kabul edilmeyen giderler  216,247 164,986
 Diğer  14 -
 Toplam  216,261 164,986

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 (31 Aralık 2017: Yoktur).

47.3 Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar: Yoktur (31 Aralık 2017: Yoktur).

47.4 Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları  
 gösteren açıklayıcı not: Yoktur (31 Aralık 2017: Yoktur).

47.5 Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sunumu zorunlu kılınan bilgiler:

 Dönemin karşılık giderleri/(gelirleri):

 Dönemin karşılık giderleri:

   1 Ocak - 1 Ocak -
   31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

 Şüpheli alacak karşılığı  3,320,749 323,493
 İkramiye karşılığı  3,000,000 1,444,613
 Personel fon karşılığı  1,697,736 -
 Acente gider karşılığı  350,000 1,200,000
 Kıdem tazminatı karşılığı  314,937 148,534
 BSMV karşılığı  186,777 97,605
 Kullanılmamış izin karşılığı  47,486 147,414

 Toplam  8,917,685 3,361,659
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EK 1 - Kâr Dağıtım Tablosu
  Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem

I.  DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
1.1. DÖNEM KÂRI  - -
1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER  - -
1.2.1.  Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)  - -
1.2.2.  Gelir Vergisi Kesintisi  - -
1.2.3.  Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler  - -
A NET DÖNEM KÂRI (1.1 - 1.2)  - -
1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)  - -
1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE  - -
1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU   - -
       ZORUNLU YASAL FONLAR (-)  - -
B DAĞITILABİLİR NET-
 DÖNEM 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 (%)  - -

1 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap dönemi ile ilgili kâr dağıtımı olmadığından kâr dağıtım tablosu hazırlanmamıştır (1 Ocak - 31 Aralık 2017: Yoktur).
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