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Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş., 
2012 Yılı Faaliyet Raporu

Ticaret Sicil Numarası 343360 

Küçükbakkalköy Mah. 2.Bayraktar Sokak 
No:22-26 34750 Ataşehir/İSTANBUL

Telefon: (0216) 571 55 55
Faks: (0216) 571 55 56

www.acibademsigorta.com.tr 

Rapor tarihi itibariyle; 
4  Bölge Müdürlüğü ve 

3 Şube Müdürlüğü 
bulunmaktadır.

Şirketimiz sigortacılık alanında 
faaliyet göstermektedir.
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VİZYON

MİSYON

Değer yaratan, alanında lider ve pazar belirleyici 
şirket olmak.

Şe�af, ölçülebilir, kazan-kazan prensibi çerçevesinde 
tüm paydaşlar için katma değer yaratan şirket olmak.

Kişi ve kurumlara sunulan sigorta hizmetlerinde 
kaliteyi ve hızı üst düzeye çıkarmak.

Farklı, büyük kitlelere uygun imkanlar ile sunulabilecek 
şekilde pazarı geliştirmek, desteklemek.
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2004 yılından beri Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. olarak 
faaliyetlerini sürdüren şirket, Acıbadem Sağlık Grubu’ nun sağlık 
sektöründe elde ettiği başarı ve tecrübelerini sigortacılığa 
yansıtmaktadır.

Kuruluşundan bugüne sağlık, hayat ve ferdi kaza branşlarında 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

2007 yılında Abraaj Grubu’nun %50 oranında ortak olması ile büyük 
bir gücü daha arkasına almıştır.

Genel Müdürlüğü Ataşehir’ de bulunan Acıbadem Sigorta, Doğu 
Marmara, Ege, Orta Anadolu ve Güney Anadolu Bölge Müdürlükleri 
ile Kozyatağı, Mecidiyeköy ve Kocaeli Şube Müdürlükleri, 182 çalışanı 
ve Türkiye genelinde 158 acentesi ile sunulan sigorta hizmetlerinde hızı 
ve kalitesini üst düzeye çıkarmak amacıyla büyümesini sürdürmektedir.

Acıbadem Sigorta farklı ihtiyaçları karşılama ve geniş kitlelere ulaşma 
hede�ne yönelik özel ürünler ve hizmetler geliştirmekte; Kurumlarla 
işbirliği yaparak uzun vadeli, sürdürülebilir, değer yaratan iş ortaklığı 
yaratabilmek ve kurumların ihtiyaçlarına ve bütçelerine en uygun 
modelleri ortak akıl ve bilinçle hayata geçirebilmek amacıyla 
geliştirilmiş olan, “kurumsal verimlilik yönetim programı” ile ihtiyaç 
yönetimi, bütçe yönetimi, sağlık yönetimi, hastalık yönetimi ve çalışan 
memnuniyet yönetimi yapmaktadır.

TARİHSEL 
GELİŞİM
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31/12/2012 itibariyle Şirketin sermayesi 71,500,000 TL’dir.

SERMAYE ARTIRIMLARI

2012 yılı içerisinde sermaye artırımı yapılmamıştır.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

2012 yılı içerisinde Şirketin ana sözleşmesinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar şirketin %49.99 pay sahibidir.

Aydınlar Ailesi

35,750,000 TL Walnut Holding Cooperatie U.A.

35,750,000 TL

%50 
% 50
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI
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Değerli Paydaşlar,

Geride bıraktığımız yıla baktığımızda; tüm dünyada 2008 yılının sonunda gündeme gelen ekonomik krizin, Avrupa açısından 2010 yılı sonunda 
Yunanistan’daki bütçe krizi ile daha çok hissedildiğini ve 2011 yılında bir domino etkisiyle diğer Avrupa ekonomilerini de ciddi bir şekilde 
etkileyerek yayılmasını sürdürdüğünü ve 2012 yılında etkisini artırarak derinleştiğini görüyoruz. Avrupa ülkelerindeki ekonomik sorunlara 
ek olarak, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan politik krizler ve Arap Baharı’nın bölge ekonomileri üzerinde yarattığı belirsizlik, 
2012 yılında da etkilerini hissettirmeye devam etti. Böylesi bir ortamda, önceki iki yıl kadar yüksek hızda olmasa da, büyüyen ekonomisi, 
ekonomik ve politik istikrarı ve yılın son çeyreğinde uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch’in kredi notunu “yatırım yapılabilir” seviyeye 
yükseltmesi ile birlikte, Türkiye, 2012 yılında da başarılı, önemli ve cazip bir ülke olarak öne çıkmaya ve yatırımcılar için güvenli liman olmaya 
devam etmiştir.

Acıbadem Grubu, Türkiye’nin en büyük entegre sağlık kuruluşu olmasının yanısıra, 2011 yılından itibaren IHH (Integrated Healthcare Holding) 
ile kurduğu ortaklıkla beraber “Dünyanın En Büyük İkinci Sağlık Grubu” ünvanını taşımaya devam etmiştir.

2012 yılı içinde IHH Healthcare Berhad olarak dünyanın ilk eş zamanlı halka arzı Malezya ve Singapur borsasında gerçekleştirilmiştir. Bu işlem de
2012 yılında dünyanın 3. büyük halka arzı olarak nitelendirilmiş ve bu başarısıyla uluslar arası alanda 10 önemli ödül kazanmıştır.

Entegre Sağlık Hizmeti kavramının en önemli ayaklarından biri olan sağlık sigortası özelinde de önemli başarılara imza atılmıştır. Sağlık sigortaları 
2012 yılında %12 seviyesinde büyüme kaydederken, şirketimiz %35.5 seviyesinde büyüyerek, sıralamadaki yerini beşincilikten üçüncülüğe 
yükseltmiştir. 

Elde edilen bu büyümenin verimlilik ile de desteklenmesi çok önemlidir, bu açıdan da bakıldığı zaman şirketimiz 2012 yılında sağlık sigortası 
alanında faliyet gösteren ana oyuncular arasında en iyi teknik karlılık oranını yakalamayı başarmış, elde ettiği %40 seviyesindeki özkaynak getirisi 
ile de birkaç şirket dışında tüm şirketleri geride bırakmıştır.

İzlenen stratejilerimiz sayesinde, hede�miz olan sağlık sigortası alanında Türkiye’nin en iyi hizmeti veren en büyük şirketi olmaya adım adım 
yaklaşıyoruz, uzun vadeli hede�miz ise sadece Türkiye’de değil coğrafyamızda sağlık sigortacılığı alanında yön belirleyici lider şirket olmaktır. 
Grubuzumun geçmiş başarıları bu hedefe de ulaşacağımızı bize göstermektedir.

2012 yılında, yoğun ve özverili çalışma temposu ile katkı sağlayan tüm iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 

2013 yılının herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.

           
                           Saygılarımla,

                      Mehmet Ali Aydınlar
                  Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerli Paydaşlarımız,

Ülkemiz ve insanımız istikrar ve huzur ortamında neler yapabileceğini 2012 yılında da göstermiştir. Daralan Avrupa piyasaları ve küçülen ülkelere 
rağmen Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürmüş, ekonomi politikaları ile planlanan yumuşak iniş başarı ile tamamlanmış ve bu sayede yatırım 
yapılabilir ülke seviyesine dünya piyasalarında gelinmiştir. 

Sigortacılık sektörü büyüme perspekti�nden bakıldığı zaman bu ivmeye %8.8 reel büyüme ile cevap vermiş olsa da, verimlilik açısından bakıldığı 
zaman maalesef sınıfta kalmıştır. Toplam 9.2 Milyar TL ile yönetilmeye çalışılan sektörümüz 2012 yıl sonunda 122 Milyon TL zarar yaratmıştır, 
özkaynak maliyetlerinin de dikkate alındığı durumda bu sonuç 1 Milyar TL zarar yaratıldığını bize göstermektedir. Sonuç olarak elde edilemeyen 
kar, ülke ekonomisi için ödenemeyen vergi anlamına da gelmektedir.

Sağlık branşında sektör 2012 yılında %5.42 reel büyüme elde edilirken, Acıbadem Sigorta sektörün üzerinde büyümesini sürdürmüş, %27.67 reel 
büyüme oranı ile pazar payını %10.30’a sıralamasındaki yerini ise beşincilikten üçüncülüğe yükseltmiştir. 

Sektörün sürdürülebilir karlı büyümeye odaklanmasının uzun vadede tüm tara�arın menfaatine olacağı açıktır. Bu bilinçle 2012 yılı sonuçlarını 
değerlendirdiğimizde, Acıbadem Sigorta olarak performansımızla gurur duyuyoruz. Sağlık branşında en iyi birleşik ve teknik kar rasyoyosu elde 
edilmiş olup, sermaye getirimiz %40.2 olarak gerçekleşmiştir. Ekonomik kar olarak adlandırılan sermaye maliyetinin üzerinde yaratılan değerde 
liderlik 2012 yılında da yine şirketimizdedir.

Başarılı �nansal sonuçlarımız yanısıra 2012 yılında “sen” markasını yaratarak müşterilerimize güven ve samimiyet ortamı içinde daha yakın olmaya 
başlanmıştır. “sen” sigorta erişim noktası kavramı ile tüm ihtiyaç sahiplerine farklı bir yaklaşım getirmektedir.

Sonuç olarak; 2012 yılında bir çok alanda özveri ve azimle çalıştık ve 2013 yılında da, hizmet kalitemizi geliştirirken piyasaya farklı, yeni ürünler 
sunarak karlılık odaklı istikrarlı büyümemize devam edeceğiz.

Bu vesile ile, tüm bu başarılarımıza katkı sağlayan çalışanlarımıza ve destekleriyle yanımızda olan tüm paydaşlarımıza teşşekkür ediyorum. 

Acıbadem Sigorta olarak paydaşlarımızdan aldığımız güç ile faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda değer yaratmayı sürdüreceğiz.

            Sevgi ve Saygılarımla,

                 Gökhan Gürcan 
                    Genel Müdür



2012 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 

Faaliyetlerini, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ile bu kanuna dayanılarak 
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan diğer 
yönetmelik ve düzenlemeler  çerçevesinde yürütmekte olan 
Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ ("Acıbadem Sigorta", "Şirket") 
sigortacılığın hayat, ferdi kaza ve sağlık branşlarında poliçe düzenlemektedir.

Branş bazında prim üretim tutarlarına ve bu branşların toplam prim üretimi 
içindeki ağırlıkları dikkate alındığında, prim üretiminin %97.1 gibi önemli
bir kısmının Acıbadem Sigorta'nın uzun vadeli stratejileri ile paralel olarak 
sağlık branşından kaynaklandığı görülmektedir.

2012 faaliyet döneminde, Acıbadem Sigorta'nın toplam prim üretimi 
geçtiğimiz yıla kıyasla  %34.2 oranında artmış, bunun yanında 
Acıbadem Sigorta'nın vergi sonrası net karı %208.9 oranında artış 
göstermiştir.

SAĞLIK SİGORTALARI

2012 yılında Acıbadem Sigorta'nın sağlık branşına ilişkin temel �nansal göstergeleri aşağıdaki gibidir.

Acıbadem Sigorta'nın 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yılda sağlık branşı prim üretimi 2011 yılı ile karşılaştırıldığında %35.5 oranında artış 
göstererek 230,329,756 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2012 yılı tüketici �yat endeksi artış oranı ("TÜFE") %6.2 olup, Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği 
("TSB") 2012 yılı verilerine göre sağlık sigortacılığı sektörünün reel büyüme oranı %5.4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Acıbadem Sigorta, 
sektör ortalamasının oldukça üzerinde %27.7 oranında reel büyüme kaydetmiştir.

Söz konusu dönemde Acıbadem Sigorta'nın bireysel İşlerden kaynaklanan prim üretimi artışı TÜFE artış oranının biraz altında %5.1 seviyesinde iken,
grup işlerinden kaynaklanan prim üretimi artışı artışının %45.8 olduğu görülmektedir. 

Uzun süreli stratejilerine paralel olarak 2012 yılı başından itibaren, sağlık branşı kotpar reasürans anlaşması sona erdirilmiştir. Acıbadem Sigorta'nın
sağlık branşında konzervasyon oranı 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla %50 ve %60 iken, bu oran 2012 yılında %100'e yükseltilmiştir. Bu çerçevede
Acıbadem Sigorta'nın Net Kazanılan Prim gelirindeki artış oranı brüt prim artış oranının üzerinde %88.7 olarak gerçekleşmiştir. 

Sağlık branşında konzervasyon oranının yükseltilmesi ve kurumsal işlerin genel portföy içerisinde ağırlığının artması, 2012 yılında Net Gerçekleşen
Tazminatlar'ın bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında %93.5 oranında artmasında ana etkenler olmuştur. Kurumsal işlerin  ürün yapısı gereği poliçe primi
içerisindeki yüklemelerin görece düşüklüğü, idari ve elde edinim maliyetlerinin düşüklüğü net gerçekleşen tazminatların net kazanılan primlerden
yüksek gerçekleşmesine neden olmaktadır.

        BRÜT YAZILAN PRİMLER        NET KAZANILAN PRİMLER        NET GERÇEKLEŞEN TAZMİNATLAR 
 

Sağlık Branşı Net Komisyon Gideri 2012 yılında bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında %13.6 oranında artarak 14,830,988 TL'ye yükselmiştir. 
Prim üretimindeki %35.5 oranındaki ve Net kazanılan Primlerdeki %88.7'lik büyümeye karşın komisyon giderlerindeki artış, Merkez tarafından 
komisyonsuz olarak üretilen kurumsal işlerin sayısının artması ve toplam portföy içerisinde bireysele göre komisyon oranı düşük olan kurumsal işlerin 
ağırlığının artmasından dolayı sınırlı kalmıştır. 

Uygulanmaya devam edilen kontrollü tasarruf politikaları, süreçlerin otomasyonu ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri doğrultusunda üretim 
seviyesi sektör ortalamalarının oldukça üzerinde artmış olmasına rağmen Sağlık branşı Genel Giderleri 2012 yılında sadece %19.5 oranında artarak 
15,253,748 TL seviyesinde gerçekleşmiştir.  

         NET KOMİSYON GİDERİ                  GENEL GİDERLER
 

Diğer Teknik Gelirler, teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım gelirleri, tahakkuk eden rücu gelirleri, diğer sigortacılık teknik karşılıklarındaki 
değişim ile  diğer teknik gelirler ve diğer teknik giderler alt hesaplarından oluşmaktadır. 

% 97 
SAĞLIK

230,329,756 TL

% 1 
FERDİ KAZA
2,210,380 TL

% 2
HAYAT
4,675,370 TL
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ÖZET FİNANSAL BİLGİLER



31 Aralık 2011 tarihinde sona eren yılda (835,459) TL olan diğer teknik gelirler,  2012 yılında (1,376,526) TL olarak gerçekleşmiştir. Yaklaşık 541 Bin TL 
tutarındaki artış sigortacılık diğer teknik karşılıklarındaki değişimden ve buna bağlı teknik gider kalemlerinden kaynaklanmaktadır.

    DİĞER TEKNİK GELİR/GİDER 

2011 yılında 3,024,996 TL olan sağlık branşı teknik karı, 2012 yılı içerisinde %592 artarak 20,921,369 TL olarak gerçekleşmiştir. Net kazanılan primlerdeki
önemli ölçüde artış, tutarsal olarak düşük gerçekleşen tazminatlar ve nispi olarak küçülen genel giderler sonucu olumlu etkilemiştir. Tazminatlardaki artış
oranının, net kazanılan primlerdeki artış oranından bir miktar fazla olmasına rağmen, baz etkisi nedeniyle teknik karlılığı olumlu etkilemiştir.

     BRANŞ TEKNİK KARI 
 

HAYAT SİGORTALARI 

Acıbadem Sigorta'nın 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hayat branşı prim üretimi bir önceki seneye göre  %2.9 oranında artarak 4,675,370 TL
olarak gerçekleşmiştir.  TSB verilerine göre aynı dönemde sigortacılık sektörünün Hayat branşı prim üretimi %0.9 oranında büyümüştür. Sektör
ortalamalarının üzerinde bir büyüme elde edilmiş olmasına rağmen, risk hayat ürünlerinin satışındaki yoğun rekabet ve bireysel emeklilik sisteminin
katılımcılara sağladığı ek avantajlar dolayısıyla birikimli hayat ürünlerinde istenilen ivmenin elde edilememesinden dolayı hayat branşında istenilen
büyüme yakalanamamıştır.  Acıbadem Sigorta, Hayat branşında yeni stratejiler geliştirmekte ve üretim seviyesini arttırmayı hede�emektedir.

2012 yılında Acıbadem Sigorta'nın hayat branşına ilişkin temel �nansal göstergeleri aşağıdaki gibidir.

Acıbadem Sigorta'nın 2012 yılı hayat branşındaki üretiminin bir önceki seneye göre daha yüksek gerçekleşmesine paralel olarak branşın Net Kazanılan
Primleri 2011 yılı ile karşılaştırıldığında %3.7 oranında artarak 3,967,183 TL olarak gerçekleşmiştir.

BRÜT YAZILAN PRİMLER                  NET KAZANILAN PRİMLER

Net Gerçekleşen Tazminatlar, Net Kazanılmış Primlerin %3.7 oranında artmasına rağmen bir önceki senenin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %9.1
oranında azalmıştır. Vade gelimleri açısından yoğunluk arzeden bir yıl olmamış ve iştira ödemeleri de bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece %3
oranında artmıştır. İlave olarak vefat ve maluliyet tazminatlarının genel ortalamaların altında gerçekleşmesi Net Gerçekleşen Tazminatlarda düşüşe neden
olmuştur.

NET GERÇEKLEŞEN TAZMİNATLAR
 

Hayat Matematik Karşılıkları 2012 yılında, vade gelimleri, iştiralar ve bunlara ilişkin kar payı karşılıklarının etkisiyle bir önceki seneye göre azalmış, buna 
paralel olarak Hayat Matematik Karşılıklarındaki değişim pozitif yönde gerçekleşmiştir. Diğer tara�an özellikle birkimli hayat poliçelerinden dolayı poliçe 
sahiplerine olan yükümlülüklerin önemli bir bölümünü oluşturan ABD Dolarına endeksli yükümlülükler, 2012 yılı içerisindeki dolar kurunun 
düşmesinden önemli ölçüde etkilenmiş ve hayat matematik karşılıklarında azalışın diğer bir nedeni olmuştur. Hayat Fon Gelirleri ise bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %71 oranında azalış göstermiş ve 902,859 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu azalışın en önemli nedeni kurlardaki değişimin 2011 ve 2012 
yılında ters yönlü olarak hareket etmesidir. Sigortalı portföyü 2011 yılında kurlardaki artıştan önemli ölçüde gelir elde etmiş, 2012 yılında kurlardaki düşüş 
sonucu ise önemli ölçüde gider muhasebeleştirilmiştir. Sigortalılara ait toplam birikim portföyünün küçülmesi ve düşük  faiz oranları bu azalışın diğer 
nedenleri olarak ortaya çıkmaktadır.
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HAYAT MATEMATİK KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM 

 
  Hayat Branşı net komisyon gelirleri aracılara ödenen komisyonlar ve reasürörlerden portföy devri karşılığında alınan komisyonların netinden oluşmaktadır. 
  Acıbadem Sigorta'nın net komisyon gelirleri bir önceki senenin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %36.9 oranında azalarak 108,416 TL olarak 
  gerçekleşmiştir. 

NET KOMİSYON GELİRLERİ 
 
    
    2012 yılında kurumsal işlerdeki prim üretiminin artması nedeniyle ödenen aracı komisyonları %1.8 oranında 
    azalmış, buna karşılık tazminatlardaki seyir neticesinde reasürörden alınan kar komisyonları %30.4 oranında 
    azalmıştır.

GENEL GİDERLER

    Küçülen hayat portföyü sonucu maliyetleri de kısmen azalan hayat branşında genel giderler 2012 yılında %11.4 
    oranında azalarak 417,765 TL tutarında gerçekleşmiştir. Genel giderlerin detayına bakıldığında, personel giderleri, 
    yönetim giderleri, pazarlama-satış giderleri dahil bir çok kalemde azalış olduğu görülmektedir.

DİĞER TEKNİK GELİR/GİDER 
 

    
    Diğer Teknik Gelir/Giderler, "Tahakkuk eden rücu gelirleri", "Diğer teknik karşılıklarda değişim" ve "Diğer teknik 
    gelir" hesaplarının toplamından oluşmaktadır.  Diğer Teknik Gelir/Gider hesabında 2012 yılsonunda 10,719 TL 
    tutarında net gelir tahakkuk ettirilmiştir.

BRANŞ TEKNİK KARI 
 

    Belirtilen etkiler nedeniyle hayat branşı teknik karı 2012 yılında 548,584 TL olarak gerçekleşmiştir.
    

  Acıbadem Sigorta tarafından Hayat branşında yıllar itibari ile sigortalılara dağıtılan kar payı oranları aşağıdaki gibidir.
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(1,229,682)
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Hayat      TL Tarifeler                   USD Tarifeler                    Avro Tarifeler

  %90 Olan  %95 Olan  %90 Olan               %90 Olan   %95 Olan  %90 Olan 
 Poliçeler İçin  Poliçeler İçin  Poliçeler İçin         Poliçeler İçin  Poliçeler İçin  Poliçeler İçin 
 (%)  (%)  (%)              (%)  (%)  (%) 
 

Yıl

2008           17,70            18,68             5,31              -            5,22                  -
2009           18,23            19,25             7,67              -            5,08                  -
2010           13,28            14,02             5,98              -            5,07                  -
2011              9,27            10,18             3,65              -            5,02                  -
2012             9,08              7,73             3,52              -            5,06                  -

HAYAT FON GELİRİ

         Dağıtım Oranı             Dağıtım Oranı              Dağıtım Oranı      
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FERDİ KAZA SİGORTASI

Ferdi kaza branşı prim üretimi 2012 yılında bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında %5.8 oranında azalarak 2,347,387 TL'den 2,210,380 TL'ye düşmüştür. 
Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında branşın teknik karlılığı 266,996 TL tutarında azalarak, (223,485) TL olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılında Acıbadem Sigorta'nın ferdi kaza branşına ilişkin temel �nansal göstergeleri aşağıdaki gibidir.

Acıbadem Sigorta'nın 2012 yılı ferdi kaza prim üretimi 2011 yılı ile karşılaştırıldığında %5.8  oranında azalmış, öte yandan Net Kazanılan Primlerdeki 
düşüş oranı ise %43.5 olarak gerçekleşmiştir.

BRÜT YAZILAN PRİMLER     NET KAZANILAN PRİMLER 

 

Net Gerçekleşen Tazminatlar 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yılda bir önceki yıla göre %55.7 oranında azalarak 607,905 TL olarak gerçekleşmiştir. 
Ferdi Kaza branşı ürün portföyündeki değişim ve teknik zarar getiren ürünlerin satışlarının durdurulması sonrası tazminatlarda önemli bir iyileşme 
sağlanmış, gerçekleşen tazminatlar ağırlıklı olarak satışı durdurulmuş ürünlerin devam eden teminatlarından kaynaklanmıştır. Net kazanılan 
primlerdeki azalışın nedeni, baz etkisi nedeniyle 2011 yılı kazanılan primlerinin çok yüksek olmasıdır. 2011 yılında, bir önceki yıl yüksek oranda satılan 
ve 2011 yılı içerisinde satışı durdurulan ürünlerin kazanılmayan prim karşılıkları 2011 yılı içerisinde kazanılmış ve bu yılın prim gelirlerini olumlu 
etkilemiştir.

NET GERÇEKLEŞEN TAZMİNATLAR 
     Prim üretimindeki düşüşle birlikte Acıbadem Sigorta tarafından aracılara ödenen komisyonlar bir 
     önceki yıla göre %38 oranında azalarak (618,672) TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde 
     reasüröre devredilen primlerin azalmasının da bir sonucu olarak reasürans komisyon gelirleri sadece 
     %6 oranında artmış ve 330,421 TL olarak gerçekleşmiştir.  Net Komisyon Gelir-Gideri olarak 
     bakıldığında, Acıbadem Sigorta'nın 2011 yılında kayıtlarına yansıtmış olduğu 684,625 TL tutarındaki 
     net komisyon gideri, 2012 yılında %57,9'luk düşüşle 288,251 TL olarak gerçekleşmiştir.

NET KOMİSYON GİDERLERİ 
 
     Toplam genel giderlerde görülen artış, benzer bir oranda Ferdi Kaza branşında da yansımalarını 
     göstermiştir. Ferdi kaza branşı genel giderleri bir önceki yıla göre %14.8 oranında artmış ve (1,085,077) TL 
     seviyesinde gerçekleşmiştir. Prim üretiminin azalması sonucu branşın genel gider yükü artmıştır. 
     Genel giderlerin detayına bakıldığında, yönetim giderleri hariç, personel giderleri, pazarlama-satış 
     giderleri ve diğer faaliyet gider kalemlerinde kısıtlı seviyede artış meydana gelmiştir.

GENEL GİDERLER
     Diğer Teknik Gelirler, "Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri", "Tahakkuk Eden Rücu 
     Gelirleri",  "Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim" ve "Diğer Teknik Gelirler" hesaplarının toplamından 
     oluşmaktadır. 2012 yılında Finansal Yatırımlardan elde edilen gelirlerdeki artışla birlikte Ferdi Kaza 
     branşının "teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım gelirleri" yükseliş göstermiştir. Bunun sonucu
     olarak branşın diğer teknik gelir hesapları 2011 yılında 784 TL iken, 2012 yılında 38,955 TL olarak 
     gerçekleşmiştir. 
DİĞER TEKNİK GELİRLER 

     Branş teknik karlılığı açısından bakıldığında, özellikle net kazanılan primlerde görülen önemli ölçüdeki 
     azalış sonrasında, 2011 yılında 43,511 TL tutarındaki branş teknik karı, 2012 yılsonu itibarıyla (223,485) TL 
     tutarında teknik zarara dönüşmüştür.

BRANŞ TEKNİK KARI 

YATIRIM GELİRLERİ VE GİDERLERİ

31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yılda net yatırım gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %133.1 oranında artarak 11,270,473 TL tutarında 
gerçekleşmiştir.
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2012 yılında daha önceki yıllarda görülen gelişmelere paralel olarak, dış �nansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar Acıbadem Sigorta'nın yatırım 
stratejilerinin belirlenmesinde etkili olmuştur. 

2012 yılında da küresel ekonomik görünümün temel belirleyicisi olan Euro Bölgesi’nde; Yunanistan, İspanya, Portekiz başta olmak üzere birçok ülkede 
borç yüküne bağlı �nansal riskler takip edilen belirleyici unsur olarak kalmış, Avrupa Merkez Bankası'nın 1 trilyon Euro’yu bulan uzun vadeli yeniden 
�nansman operasyonuna rağmen kriz resesyona dönüşmüştür. Özellikle 2012'nin ikinci yarısında artan petrol ve emtia �yatları kırılgan makroekonomik 
ortamın iyileşmesinde gecikmelere yol açmıştır. Borç krizinin çözümü amacıyla alınan kararlar 2012 yılının ilk çeyreğinde piyasalarda iyileşme sağlasa da, 
bahsi geçen ülkelerin mali sistemlerindeki bozukluk, seçimler sonucu oluşan belirsizlikler ve mali yaptırımların uygunlanmasındaki aksaklıklar piyasaları 
olumsuz etkilemiştir. Ancak 2012 yılının son aylarında güven ortamı kısmen tesis edilmiş ve küresel ekonomiye ilişkin risk algılamalarında belirgin bir 
iyileşme sağlanmıştır. ABD, Çin gibi ekonomiler ise 2012 yılında istenen ivmeyi yakalayamasa da Euro Bölgesi’ne kıyasla daha iyi bir performans göstermiştir.

Gelişmiş ülkelerde parasal genişleme politikalarının sürmesi, hatta temel ekonomik verilerde düzelme sağlanana kadar bu politikalara devam edilmesinin 
taahhüt edilmesi ve son dönemde küresel piyasalarda risk alma iştahının artması gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarını hızlandırmıştır. 
Türkiye'nin kredi notu kredi değerlendirme şirketi Fitch tarafından 2012 yılının üçünce çeyreğinde "yatırım yapılabilir" ülkeler seviyesine çekilmiş ve 
Türkiye bu sermaye akımlarında önemli derecede pay almıştır. Bu paralelde, 2011 yıl sonunda %11.0 seviyesinde olan 2 yıl vadeli benchmark tahvilin 
getirisi 2012 yılsonu itibarıyla %6.0 seviyesine kadar düşmüştür.

Uluslararası borsalarda görülen değer kayıpları, euro bölgesinde yaşanan kriz, emtia �yatlarındaki dalgalanmalar, küresel ekonomiye dair belirsizlikler 
nedeniyle birçok ülke ekonomisinde olduğu gibi ülkemizde de Merkez Bankası esnek ve sıkılaştırılmış bir para politikası izlemeye devam etmiştir.

2012 yıl sonu itibarıyla yatırım gelirleri, geçmiş yılın aynı dönemine göre %116.8 oranında artmıştır. Bu artışta özellikle "Finansal Yatırımlardan Elde Edilen 
Gelirler" ve "Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Gelirler" kalemlerindeki yükselişler etkili olmuştur. Söz konusu dönemde Acıbadem 
Sigorta, yatırım politikalarını, risklerin etkin takip edildiği, minimum risk taşınarak getirinin yüksek tutulmaya çalışıldığı temel strateji üzerine konumlandır-
mış, özellikle 2012 yılının son çeyreğinde hızla düşen piyasa faiz oranları nedeniyle, elinde bulundurduğu devlet tahvillerinin satışından ve değerlemelerden 
önemli ölçüde gelir elde etmiştir. Yine 2012 yılının ilk yarısında yüksek seyreden faiz oranları ve artan karlılığa paralel olarak yatırım portföyünün arttırılması, 
Acıbadem Sigorta'nın yatırım gelirlerinin maksimizasyonunu sağlamıştır. Kur riski açısından, söz konusu dönemde Acıbadem Sigorta'nın kapalı pozisyon 
taşıması kurlardaki azalıştan etkilenmemesini sağlamış ve önemli derecede bir kur farkı zararı muhasebeleştirilmemiştir.

Bu gelişmelere paralel olarak yatırım giderleri kaleminde, yine devlet tahvillerinin piyasa değerlerindeki genel artıştan dolayı uğranılan satış zararları azalmış, 
değerleme zararları bir önceki yılın oldukça altında gerçekleşmiştir. Yatırım yönetim giderlerindeki artış, repo işlemleri dolayısıyla fon sağlayan kuruluşlara 
ödenen faizlerdeki artıştan kaynaklanmaktadır. Acıbadem Sigorta, yaıtırm gelirlerinin arttırmak için özellikle düşen faiz ortamında piyasadaki arbitraj 
imkanlarından faydalanmış, repo yoluyla sağladığı fonları kısa vadeli yüksek getirili enstrümanlarda değerlendirmiştir. Bu işlemler nedeniyle fon sağlayan 
şirketlere ödenen faizler 2012 yılında artış göstermiştir.

YATIRIM GELİRLERİ 

 YATIRIM GİDERLERİ 

 

Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler                 12,155,698              3,162,175                 %284,4 
Finansal Yatırımların Değerlemesi                     1,271,151              2,566,065                  (%50,5)  
Fin. Yat. Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar                  3,168,703              1,402,275                               %126,0
Hayat Tek. Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri       320,539                   638,277               (%49,8)
Kambiyo Karları                             99,289                  131,938             (%24,7)
Arazi, Arsa ve Binalardan Elde Edilen Gelirler                         252,111   64,320             %292,0
Toplam Yatırım Gelirleri                  17,267,491              7,965,050                               %116,8

               2012 Yılı (TL)            2011 Yılı (TL)           %Artış

  2012 Yılı (TL)              2011 Yılı (TL)               %Artış

Yatırımların Nakde Çevril.Oluşan Zararlar        363,771                    1,460,356            (%75,1)
Amortisman Giderleri          476,801  429,999             %10,9
Teknik Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri     2,597,172                   418,889                             %520,0
Yatırımlar Değer Azalışları             69,711  282,137            %100,0
Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil       1,513,751  206,213            %100,0
Kambiyo Zararları              68,335    58,871              %16,1
Diğer Yatırım Giderleri           907,478  273,718            %231,5
Toplam Yatırım Giderleri        5,997,019                3,130,183             %91,6

Net Yatırım Gelirleri                       11,270,472                4,834,867            %133,1
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HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

01.01.2012 – 31.12.2012 hesap dönemine ilişkin vergi denetim faaliyetleri ve kurumlar vergisi beyanname tasdiki Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 
tarafından gerçekleştirilmiştir. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim 
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) tarafından 2012 yılının ilk altı aylık 
dönemi için sınırlı bağımsız denetim raporu hazırlanmış, 2012 yıl sonu itibarıyle ise tam denetim raporu hazırlanarak Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir.
 
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu tarafından 2012 yılı ikinci dönem denetim programı kapsamında şirketimiz bünyesinde 
İç Sistemler Denetimi gerçekleştirilmiştir. 
  Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Şirket bünyesinde Muhasebe, Bütçe ve Raporlama, Ödemeler, Tahsilat ile Satış ve Pazarlama süreçlerini kapsayan bir 
denetim faaliyeti gerçekleştirmiştir. 

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETİNİ ETKİLEYECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI

Şirket, gerek sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan gerekse iş davaları gibi sigortacılık faaliyetleri dışında kalan konularda hukuki anlaşmazlıklarla karşı 
karşıya kalabilmektedir.

Şirket tarafından, sigortacılık faliyetlerinden kaynaklı olarak aleyhine açılan tüm davalar için, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun “Teknik Karşılıklar” 
başlıklı 16. maddesi, Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik 
ve Hazine Müsteşarlığı’nın 2011/23 sayılı Gerçekleşmiş Ancak Rapor Edilmemiş Tazminat Karşılığı Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında Genelge’si 
uyarınca karşılık ayrılmaktadır. Ayrıca, muallak tazminat dışında kalan konularda da ihtiyatlılık ilkesi gereği karşılıklar ayrılmakta ve �nansal tablolara 
yansıtılmaktadır

31.12.2012 itibariyle, şirketin davalı olduğu tüm davaların aleyhine sonuçlanması durumunda doğacak muhtemel sorumluluk miktarı brüt 4,177,656 TL olup
tamamı için karşılık ayrılmış bulunmaktadır.

MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN 
İDARİ VEADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında 2012 yılında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır. 

ŞİRKETİN YIL İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN 
HARCAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimiz 2012 yılı içerisinde bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projesi harcaması yapmamıştır.

ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Şirketin iktisap ettiği payı bulunmamaktadır.

  

1 OCAK 2012 - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

GENEL GİDERLER
Genel giderler, 2012 yılında üretimdeki artışın maliyetlere de yansıması sonucu yükseliş göstermiş fakat bu yükseliş uygulanan disiplinli gider kontrol 
yönetimi çerçevesinde %18.2 gibi bir oranla sınırlı kalmıştır. 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yılda genel giderler toplamı 16,756,590 TL (31 Aralık 
2011: 14,179,671 TL) olarak gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yılda personel giderleri, bir önceki yıla göre %11.5 oranında artarak 11,097,284 TL (31 Aralık 2011 : 9,955,956 TL) 
olarak gerçekleşmiştir. 2011 ve daha önceki yıllarda dış kaynaklardan sağlanan bazı hizmetler, şirket politikası gereği şirket dahilinde personel istihdamı 
yoluyla tedarik edilmeye başlanmıştır, söz konusu personel artışı arındırılarak yapılan karşılaştırmada artışın en�asyon seviyesinde olduğu görülmektedir. 

31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yılda yönetim giderleri, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında %19.2 oranında artarak 3,278,916 TL (31 Aralık 2011 : 
2,750,587 TL) olarak gerçekleşmiştir. Artışın ana sebepleri, üretimde sağlanan büyümenin gider maliyetlerini arttırması ve genel müdürlük binasının 
taşınmasından kaynaklanan ilave masra�ardır.

31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yılda Acıbadem Sigorta pazarlama ve satış fonksiyonları üzerine yatırımlarını arttırmıştır. Söz konusu giderler bir 
önceki seneye göre %38.6 oranında artış göstererek 639,982 TL (31 Aralık 2011 : 461,604 TL) seviyesinde gerçekleşmiştir.
Dışarıdan sağlanan fayda hizmet giderleri 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yılda 827,073 TL (31 Aralık 2011 : 828,483 TL) tutarındadır. 2012 yılında 
geçtiğimiz yılla aynı seviyede devam ettiği görülmektedir. 

Diğer faaliyet giderleri çeşitli vergi ve harçlar, sigorta şirketleri birlik aidatları, kurul aidatları vb. giderlerden oluşmaktadır. Söz konusu giderler geçmiş 
yılla karşılaştırıldığında banka sigorta muamele vergisi ve harçlardaki artışa bağlı olarak  %399 oranında artmıştır.
Genel Giderlerin ana kalemler itibarıyla detayı aşağıdaki gibidir.

 

Personele İlişkin Giderler    11.097.284  9.955.956                  11,5% 
Yönetim Giderleri       3.278.916  2.750.587                  19,2% 
Dış.Sağl.Fayda ve Hizm.Giderleri        827.073     828.483                  (0,2%)
Pazarlama ve Satış Giderleri                          639.982     461.604                   38,6% 
Diğer Faaliyet Giderleri                          913.335     183.041                  399,0% 
Toplam Genel Giderler                     16.756.590                14.179.671                    18,2% 

   2012 Yılı (TL)  2011 Yılı (TL)  Artış %

17



1 2

3 4

5 6

18

YÖNETİM KURULU



MEHMET ALİ AYDINLAR
Yönetim Kurulu Başkanı

1981 yılında Mali Müşavir olarak iş 
hayatına başlayan Mehmet Ali Aydınlar, 
1993 yılında Acıbadem Hastanesi ile 
sağlık sektörüne adım attı. 1998 yılında 
Dünya Genç Girişimcisi İşadamı 
Yarışmasında “Yönetimde Mükemmeliyet” 
ödülüne layık görüldü. Mehmet Ali Aydınlar
2006 yılında Ekonomist Dergisi’nin düzenlediği 
“Yılın İş İnsanı” anketinde “Yılın Erkek Girşimcisi” 
ve Dünya Gazetesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesi tarafından “Yılın İşletmecisi” seçildi. 
Acıbadem Sağlık Grubu 2006 yılında Referans 
Gazetesi tarafından “Türkiye’nin En Hızlı Balığı” 
seçildi. Mehmet Ali Aydınlar 2007 yılında da 
Sağlık Gönüllüleri Derneği tarafından 
“Sağlığa En Çok Gönüllü Katkıda Bulunan Kişi” 
ödülünü aldı. Aydınlar’ın Dumlupınar Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Fahri Doktora 
ünvanı bulunmaktadır. Aydınlar, şirketimizin 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
yürütmektedir.

SELÇUK YORGANCIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Ekonomi Bölümü mezunu olan Yorgancıoğlu, 
New Haven Üniversitesi Finans Bölümü’nde 
MBA yapmıştır. 1992-2000 yılları arasında 
Interbank, ABN-Amro Bank ve Finanbank 
grupları bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan
Yorgancıoğlu, 2000 yılından itibaren ise 
Deutsche Bank Londra’ da gelişmekte olan 
Piyasalar Yatırım Bankacılığı grubunda Yönetici
Direktör olarak görev yapmıştır. Nisan 2007-Mart 
2008 tarihleri arasında ise Deutsche Bank Türkiye’ de 
Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. Selçuk 
Yorgancıoğlu, Acıbadem Sigorta Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili görevinin yanı sıra Abraaj Capital’ in 
Türkiye’ den sorumlu İcra Direktörlüğü görevini de 
yürütmektedir.  

3     GÖKHAN GÜRCAN1  2
Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi

1972 doğumlu olan Gökhan Gürcan, 
Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu 
olup yine aynı üniversitenin Endüstri 
Mühendisliği Bölümüne bağlı MIS ihtisas 
programını tamamladıktan sonra MBA eğitimini 
Yeditepe Üniversitesi’ nde almış, Koç Üniversitesi’nde 
Koç Holding işbirliği ile düzenlenen MDP programını 
da başarı ile tamamlamıştır. 1996-2008 yılları arasında 
Koç Allianz bünyesinde stratejik planlama, mali işler 
ve çok sayıda yapılanma projesinde yöneticilik 
görevlerini üstlenmiş, yine aynı dönemde Yapı Kredi 
Bankası’nın satın alınması dahil olmak üzere çok sayıda 
özel projede Koç Holding adına görevler üstlenmiştir. 
2008 yılında Ergo Grubu Holding’in kurulması görevi 
için ERGO’ ya transfer olmuş, Holding’in kurulması 
görevi sonrasında CRO ve ERGOİSVİÇRE Portföy 
Yönetimi A.Ş., ERGOİSVİÇRE Emeklilik ve Hayat A.Ş., 
ERGOİSVİÇRE Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
görevlerini yürütmüştür. 10/05/2010 tarihinden 
itibaren şirketimizde Genel Müdürlük görevini 
yürütmektedir. 
  

4   MATTEO STEFANEL 5   ASHİSH BHRUGU DAVE
Yönetim Kurulu Üyesi

Matteo Stefanel, Abraaj yatırım ekibine katılımı 
ile Avrupa, Amerika ve Ortadoğu’ da 
gerçekleştirdiği 60’ı aşkın M&A işlemi sayesinde
edinmiş olduğu 12 yıllık girişim sermayesi ve 
yatırım bankacılığı tecrübesini de beraberinde 
getirmiştir. Abraaj’ a katılımı öncesinde, Mar�n
Investment Group bünyesinde Yatırım Öneri 
Komitesi Başkanı  olarak görev almıştır. Tüm icra 
işlemlerini yürüttüğü liderlik görevinin yanı
sıra, bankacılık grubunun İcra Kurulu Üyeliği eşliğinde 
grubun Yatırım Bankası IBG’ de grubun CEO’su olarak 
görev alarak da adından başarıyla söz ettirmiştir. Yakın 
geçmişte İtalya, Güneydoğu Avrupa ve Ortadoğu �nans 
kurumları sorumlusu olarak Deutsche Bank’ta
Murahhas Üyelik de yapmış olan Matteo Stefanel, tüm bu 
görevlere ek olarak, Citigroup, Credit Suisse ve Wassesrein 
Peralla kuruluşlarında Kimya, Sanayi, Savunma Sanayi ve 
TMT gibi çok sayıda sektörde Yatırım Bankacılığı alanında 
Birleşme ve Satınalmalar Uzmanı olarak hizmet vermiştir. 
Stefanel, Oxford Üniversitesi Felsefe, Siyaset ve Ekonomi 
bölümlerinden şeref derecesi ile mezun olmuştur. Stefanel,
şirketimizde Yönetim Kuruu Üyesi olarak yer almaktadır. 

6   ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Topbaş, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. 
İş hayatına 1990 yılında Başaran Serbest
Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik’te Denetçi 
olarak başlayan Topbaş, aynı �rmada 1992-1996 
yılları arasında Kurumsal Finans Müdürlüğü
görevini yürütmüştür. 1996-1997 yıllarında 
Alternati�ank’ ta Kurumsal Finans Müdürü olarak 
görev yapan Topbaş, 1997-2006 yılları arasında 
Garanti Bankası’nda sırasıyla Yatırım Bankacılığı 
Koordinatörü ve Yatırım Fonları Yönetim Kurulu 
Üyeliği yapmıştır. 2006-2007 yılları arasında Merrill 
Lynch Menkul Değerler’ de Genel Müdür görevini 
üstlenen Topbaş, 2008 Ağustos ayından itibaren Strateji 
Menkul Değerler’ de Fon Yöneticisi ve Bosphorus Umbrella 
Sicav Plc’de Kurucu Yönetici olarak görev yapmıştır. 
Osmanlı Menkul Değerler şirketinde Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görevini yürüten Topbaş, ayrıca 
şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesidir. 

Yönetim Kurulu Üyesi

Ashish Bhrugu Dave, Londra’ da ve Körfez 
Bölgesinde, Girişim Sermayesi Müşteri Danışmanlığı 
alanında edinmiş olduğu 11 yılı aşkın tecrübesi 
vardır. Başarılarının arasında, KPMG/Dubai’nin 
ortakları arasında sergilemiş olduğu görevlerde yer 
almaktadır. KPMG’ de Güney Asya ve Ortadoğu’nun 
girişim sermayesi danışmanlık hizmetlerinden 
sorumlu olarak çalışmıştır. Görevde iken, Körfez 
Bölgesi, Avrupa ve Amerika’nın birçok önde gelen 
girişimci kuruluşlarına, Birleşme ve Satınalma 
konularında değerlendirme çalışmaları, Muhasebe 
ve Finans alanlarında danışmanlık hizmeti 
sunmuştur. KPMG’ deki görevi sırasında Banka, 
Sigorta, Fon Yönetimi, Perakende Satış, İnşaat ve 
Nakliye sektörlerinde çok sayıda müşteri ile 
çalışmıştır. Dave, İngiltere ve Galler Yeminli Mali 
Müşavirler Enstitüsü’nün Ortak Üye ve Yönetim 
Kurulu Üyesi’dir. Dave, şirketimizde Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak yer almaktadır.
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OZAN YAZICI
Acıbadem Sağlık  Grubu Sermaye Piyasası 
ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü

1996 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra, 2001 yılında Marmara Üniversitesi 
İşletme Ana Bilim Dalı’nda İngilizce Muhasebe 
Finansman Yüksek Lisans eğitimi almıştır. 1998-2004 
yılları arasında Grant �ornton International yönetim 
danışmanlığı şirketinin Türkiye organizasyonunda 
Denetim Müdürü olarak görev almıştır. Sermaye 
Piyasaları, uluslararası raporlama, şirket birleşmeleri 
ve bağımsız denetim konularında tecrübe sahibidir. 
2004-2008 yılları arasında Acıbadem Sağlık
Grubu’nda Denetim ve Raporlama Müdürü olarak 
görev yapmış, Ocak 2009’dan itibaren de Sermaye 
Piyasası ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü olarak 
çalışmaktadır.

M. ERDOĞAN ÖCAL
YMM

Öcal, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 
mezun olmuş, mesleki kariyerine Maliye 
Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü olarak başlamış
ve 14 yıl hizmet vermiştir. PriceWaterHouse’a 
1985 yılında Vergi Müdürü olarak katılmıştır. 2006 
yılında Partner olarak emekli olmuştur. Mesleki kariyeri 
boyunca pek çok seminere konuşmacı olarak katılmış ve 
bir çok makalesi yayınlanmış ve yayınlanmaktadır. 
Uluslararası vergilendirme, özellikle transfer �yatlandırması 
konusunda çok geniş bilgi ve tecrübeye sahiptir. Pek çok 
şirkete vergi, yapılanma, satın alma-birleşme, gümrük 
mevzuatı ve yabancı sermaye konularında danışmanlık 
hizmeti vermiş ve vermektedir. Mesleğine halen Yeminli 
Mali Müşavir olarak; PWC müşterilerine ve diğer müşterilere 
danışmanlık yapmaya devam etmektedir. Ayrıca, Bilgi 
Üniversitesi’nde 7 senedir Türk Vergi Sistemi dersleri 
vermekte olup, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. 

DENETİM KURULU
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1     GÖKHAN GÜRCAN 2     AHMET ERCÜMENT KEPKEP
Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi

1972 doğumlu olan Gökhan Gürcan, 
Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu 
olup yine aynı üniversitenin Endüstri 
Mühendisliği Bölümün’e bağlı MIS ihtisas 
programını tamamladıktan sonra MBA eğitimini 
Yeditepe Üniversitesi’ nde almış, Koç Üniversitesi’nde 
Koç Holding işbirliği ile düzenlenen MDP programını 
da başarı ile tamamlamıştır. 1996-2008 yılları arasında 
Koç Allianz bünyesinde stratejik planlama, mali işler 
ve çok sayıda yapılanma projesinde yöneticilik 
görevlerini üstlenmiş, yine aynı dönemde Yapı Kredi 
Bankası’nın satın alınması dahil olmak üzere çok sayıda 
özel projede Koç Holding adına görevler üstlenmiştir. 
2008 yılında Ergo Grubu Holding’in kurulması görevi 
için ERGO’ ya transfer olmuş, Holding’in kurulması 
görevi sonrasında CRO ve ERGOİSVİÇRE Portföy 
Yönetimi A.Ş., ERGOİSVİÇRE Emeklilik ve Hayat A.Ş., 
ERGOİSVİÇRE Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
görevlerini yürütmüştür. 10/05/2010 tarihinden 
itibaren şirketimizde Genel Müdürlük görevini 
yürütmektedir. 
  

Genel Müdür Yardımcısı/Teknik

1965 doğumlu olan Kepkep Boğaziçi Üniversitesi 
Matematik Bölümü mezunudur. Kariyerine 1990 
yılında Halk Yaşam Sigorta teknik departmanda 
başlamıştır. 1991 ile 2006 yılları arasında Koç 
Allianz Hayat Sigorta teknik departmanda çeşitli 
görevler almış, 1997 ile 2004 yılları arasında Teknik 
Departman yöneticiliği yapmıştır. Kepkep ayrıca 
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği – 
Hayat İnceleme Araştırma Komitesi üyeliğini de 
yürütmüş ve 2004 ile 2006 yılları arasında yine 
aynı şirkette Ürün ve Proje Geliştirme Departmanı
Yöneticiliği yapmıştır. 2006 ile 2009 yılları 
arasında ise Allianz Hayat ve Emeklilik şirketinde 
Kurumsal Pazarlama yöneticiliği yapmıştır. 
06.08.2010 tarihinde şirketimizdeki görevine 
başlayan Kepkep, Reasürans, Grup Fiyatlama, 
Risk Kabul, Hayat ve Sağlık Teknik, Poliçe Üretim,
Grup Satış Destek,  Aktüerya  görevlerinden sorumludur.

3     ESRA IŞIL KÜÇÜK
Genel Müdür Yardımcısı/Kurumsal Satış ve Pazarlama

Küçük, Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü 
mezunudur. İş hayatına 1995 yılında Aviva Hayat ve 
Emeklilik Satış ve Pazarlama departmanında başlayan 
Küçük, 2007 yılına kadar bu şirkette çeşitli kademelerde 
ve en son olarak da Kurumsal Müşteriler Bölümü
Direktörü olarak tüm Türkiye’deki organizasyonu 
yönetmiştir. Daha sonra �lo kiralama sektörünün 
yabancı sermayeli �rması olan Hedef Filo Hizmetleri’nin, 
üst düzey yöneticilik görevini yürüten Küçük, satış 
pazarlama, iş geliştirme ve insan kaynakları 
departmanlarından sorumlu direktör olarak çalışmıştır. 
Küçük, Bilgi Üniversitesi’nde İşletme masterına devam 
etmektedir.  Şirketimizdeki görevine 02.09.2009 tarihinde 
başlayan Küçük, kurumsal satış ve pazarlamadan 
sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini
yürütmektedir.

4     ABDULLAH YÜKSEL

7     AYŞENUR KAYMAK

5     EMEL VAROL
Genel Müdür Yardımcısı/Mali ve İdari İşler

1977 doğumlu olan Yüksel, Marmara Üniversitesi 
İşletme Bölümü mezunudur. Çalışma hayatına Eylül 
2000 tarihinde KPMG denetim şirketinde başlayan 
Yüksel, birçok önemli şirketin denetim faaliyet 
süreçlerinde yer  aldı. 10 yıl boyunca KPMG denetim 
şirketinde görev yapan Yüksel, kıdemli denetim 
müdürü olarak görevini sürdürmüştür.  01.10.2010 
tarihinde şirketimize atanan Yüksel, Mali ve 
İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini 
yürütmektedir.

Genel Müdür Yardımcısı/Tazminat ve Anlaşmalı Kurumlar

Varol, İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale 
Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan mezun olduktan 
sonra aynı okulda Halk Sağlığı üzerine yüksek lisans 
yapmıştır. İş hayatına 1989-1995 yılları arasında 
Şişli Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım 
Hemşireliği yaparak başlamıştır. Daha sonra 
1995-1998 yılları arasında MedNet İşlem 
Merkezi Provizyon ve Bordro Birimi Uzmanı 
olarak görev yapmıştır. 1998 yılında Demir
Hayat Sigorta A.Ş.‘ye geçerek sırası ile; Anlaşmalı 
Kurumlar, Provizyon ve Tazminat Departmanı 
Yetkilisi (1998 – 2000), Yönetmeni (2000 – 2002) 
Müdür Yardımcısı (2002 – 2003), Müdür (2003 – 2005), 
Grup Müdürü (2005 – 2006) olarak çalışmıştır. 
15.08.2006 tarihi itibari ile şirketimizde Tazminat ve 
Anlaşmalı Kurumlar Koordinatörü olarak göreve 
başlamış olan Varol, şu anda Tazminat ve Anlaşmalı 
Kurumlar Genel Müdür Yardımcılığı görevini 
yürütmektedir.

Koordinatör/İç Operasyonlar

Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
mezunudur. İş hayatına Anadolu Sigorta Te�iş 
Kurulu’nda başlamış ve ayrıca Bilgi İşlem
ve Hasar departmanlarında ağırlıklı olarak 
mevcut iş yapışların analizi, operasyonel risklerin 
değerlendirilmesi, süreç verimliğinin artırılması 
gibi konularda çalışmıştır. 2006 - 2008 yılları arasında
Aksigorta’da acente satış kanalının yönetilmesi ile 
ilgili çeşitli sorumluluklar alan Yılmaz, 2008 yılında 
ERGO grubuna katılmıştır. ERGO Grubu’nda ERİN 
direkt satış örgütünün operasyonel süreçlerinin 
yapılanmasında yöneticilik görevi üstlenmiş olan Yılmaz, 
son olarak ERGO grup şirketleri bünyesinde iç kontrol ve risk 
yönetim sistemlerinin kurulması, süreçlerin yapılandırılması 
gibi projelerdeki görevlerinin yanı sıra kurumsal yönetim ve 
uyum fonksiyonlarından sorumlu yönetici olarak çalışmıştır. 
28.06.2010 tarihinde şirketimizdeki görevine başlamış olan 
Yılmaz, kurumsal hukuk, iç kontrol, risk yönetimi, uyum ve 
kurumsal yönetim fonksiyonlarından sorumlu olarak İç 
Operasyonlar Koordinatörlüğü yapmaktadır.

6     ELÇİN YILMAZ

Koordinatör/İnsan Kaynakları, İdari İşler, 
Eğitim, Kalite ve Müşteri İletişim Merkezi

Kaymak, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra Marmara 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nde “İnsan Kaynakları 
ve Kalite Yönetimi” konusunda yüksek lisans 
yapmıştır. Kariyer hayatına 1987 yılında pazar 
ve pazarlama araştırmaları uzmanı olarak 
başladıktan sonra sırasıyla pazarlama, satış, kalite 
yönetimi faaliyetlerini sürdürmüştür. 1999 
yılına kadar bankacılık, sigorta, �nans hizmetleri, 
turizm, gıda, tekstil, otomotiv sanayi gibi pek çok 
farklı sektörde yer alan �rmalara yönetim sistemleri 
konusunda belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 
vermiştir. 1999 yılından 2010 yılına kadar Allianz 
sigorta şirketlerinde Genel Müdür’e bağlı üst 
yönetim kalite temsilcisi olarak görev yapmıştır. 
Ayrıca Allianz Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmuş, 
tüm süreçlerin belirlenmesini ve yazılı kültüre 
geçirilmesini sağlamıştır. 20.04.2011 tarihinde 
şirketimizde göreve başlamış olan Kaymak, insan 
kaynakları, idari işler, eğitim, kalite fonksiyonları
ile  Müşteri İletişim Merkezi’nden sorumlu 
koordinatör olarak görev yapmaktadır.
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  ELÇİN YILMAZ ÖZLEM URAL
Koordinatör/İç Operasyonlar

Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
mezunudur. İş hayatına Anadolu Sigorta Te�iş 
Kurulu’nda başlamış ve ayrıca Bilgi İşlem
ve Hasar departmanlarında ağırlıklı olarak 
mevcut iş yapışların analizi, operasyonel risklerin 
değerlendirilmesi, süreç verimliğinin artırılması 
gibi konularda çalışmıştır. 2006 - 2008 yılları arasında 
Aksigorta’da acente satış kanalının yönetilmesi ile 
ilgili çeşitli sorumluluklar alan Yılmaz, 2008 yılında 
ERGO grubuna katılmıştır. ERGO Grubu’nda ERİN direkt 
satış örgütünün operasyonel süreçlerinin yapılanmasında
yöneticilik görevi üstlenmiş olan Yılmaz, son olarak 
ERGO grup şirketleri bünyesinde iç kontrol ve risk yönetim 
sistemlerinin kurulması, süreçlerin yapılandırılması gibi 
projelerdeki görevlerinin yanı sıra kurumsal yönetim ve uyum 
fonksiyonlarından sorumlu yönetici olarak çalışmıştır. 
28.06.2010 tarihinde şirketimizdeki görevine başlamış olan 
Yılmaz, kurumsal hukuk, iç kontrol, risk yönetimi, uyum ve 
kurumsal yönetim fonksiyonlarından sorumlu olarak İç 
Operasyonlar Koordinatörlüğü yapmaktadır.

Müdür/İç Denetim

2000 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. 2000 yılında
Sanko Holding’de iş hayatına başlayan Ural,
Sanko Sigorta A.Ş.’de çeşitli görev ve pozisyonlar
aldıktan sonra 2003 yılında çalışmaya başladığı
Koç Allianz Sigorta A.Ş.’de Strateji ve Özel 
Projeler Departmanı’nda görev almıştır. Aynı 
zamanda 2004-2006 yılları arasında Allianz
“Koç Leasing Projesi” kapsamında çalışmalarda 
bulunmuştur. 2006 yılında İç Denetim Departmanı’nda 
çalışmalarını sürdürmüştür. Temmuz 2011 tarihi
itibari ile Şirketimize katılan Ural, halen 
İç Denetim Müdürü olarak görevine devam
etmektedir.
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İÇ SİSTEMLER KAPSAMINDAKİ FONKSİYONLARIN YÖNETİCİLERİ



                       Adı Soyadı           Unvanı                  Katıldığı Toplantı Sayısı     

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 2012 YILINDA TOPLANTILARA KATILIMI HAKKINDA BİLGİ

Şirket Yönetim Kurulu, 2012 yılı içerisinde 24 kez toplanmıştır.
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       Mehmet Ali Aydınlar        Yönetim Kurulu Başkanı              24

       Seçuk Yorgancıoğlu          Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı           24

       Gökhan Gürcan                Yönetim Kurulu  Üyesi             24

       Ömer Zühtü Topbaş         Yönetim Kurulu  Üyesi              24

       Matteo Stefanel                Yönetim Kurulu  Üyesi                1

      Ashish Bhrugu Dave        Yönetim Kurulu  Üyesi                  0

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirket, ödenmiş sermayesinde %50 paya sahip Aydınlar Ailesi’nin dolaylı ve direkt olmak üzere ortağı olduğu Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş.’nin 
dolaylı ve %50 paya sahip Walnut Holding Cooperatie UA’nın doğrudan bağlı şirketidir. 

Şirketin, 2012 faaliyet döneminde, hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin 
yararına yaptığı hukuki işlemler, hakim şirketin ya da hakim şirkete bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm önlemler 
değerlendirilmiştir. Şirket bu tür faaliyetlerden kaynaklanan herhangi bir zarara uğramamıştır.
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İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI 

ÇALIŞAN PROFİLİMİZ

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş’de 2012 yılı sonu itibariyle 182 personel çalışmaktadır.

Acıbadem Sigorta, kurduğu değerlere bağlı, yaptığı işe yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar ile değer katan çalışanların oluşturduğu bir kurumdur. İnsan 
Kaynakları Politikalarımızın temel amacı, bu kurumun bir parçası olan, mutlu, sürekli kendini geliştiren, Acıbademli olmaktan gurur duyan, yaratıcı 
�kirlerini hayata geçirebildiği, sektöre yön veren çalışanların olduğu, güvenli, sağlıklı, verimli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmaktır.

İnsan Kaynakları politikalarımızın temel niteliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

• İnsan Kaynakları uygulamalarımızla ilgili her türlü davranış, çalışma ve ilişkilerimizde; Şirketimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini ve sağlığını ön 
planda tutmak, dürüstlük ve şe�af bir yapı içerisinde topluma, ahlaki değerlere ve etik ilkelere uygun davranmak,
• Tüm çalışanlarımızın, insana ve sürekli gelişime odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütmek ve 
bu vizyona sahip insan kaynağını Şirketimize kazandırmak,
• Çalışanlarımızın teknik ve bireysel eğitimler aracılığıyla sürekli gelişimini sağlayarak verimlilik, karlılık, müşteri memnuniyeti gibi şirket hedeflerine 
katkımızı sürdürmek.
• Çalışanlarımızın farklı yeteneklerini ve işe dönük motivasyonlarını daha ileriye taşımaya yönelik, uygulanabilir politikalar geliştirmek,
• İş süreçlerinde yoğun bilgi akışına sahip, karşılıklı iletişimi yüksek seviyede tutarak hem iş sürecinin kısaltılması hem de kurumsal iletişimi arttırmak,
• Kişisel performansa ve katma değer yaratan yetkinliğe göre, şirket içinde bölümler arası geçiş olanaklarına imkân sağlayarak, iç kaynaklarını daha 
etkin kullanarak çalışanlarının kariyer basamaklarında sağlam adımlarla ilerlemesini sağlamak.

İşe alımda öncelikli amacımız; Acıbadem Sigorta Grubu’nun hedef ve ilkelerinden yola çıkarak Şirketimizi layıkıyla temsil edebilecek, performans ve 
katacağı değerin en yüksek olduğu, en doğru ve en iyileri bünyemize katabilmektir. İşe alınacak adaylarda dürüstlük ve güvenilirlik, iç ve dış müşteri 
duyarlılığı, özgüven, takım ruhu ve dayanışma, sonuç odaklılık ve dinamiklik, iş kalitesi ve verimlilik, yaratıcılık ve yenilikçilik gibi temel yetkinlikler 
aradığımız yetkinliklerdir. İşe yeni başlayacak personelin uyumunun kolaylaştırılması ve kısa zamanda kurum kültürünün benimsetilmesi açısından 
“Oryantasyon Programı” uygulanmaktadır.

ÜCRET POLİTİKASI

Ücret politikamız, çalışanlarımızın yetkinliklerini, üstlendikleri görev ve sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübelerini esas alan, adil bir sistem üzerine 
kurulmuştur. Çalışanlarımızın ücretlerini; şirket içi denge, performans değerlendirme sonuçları ve yapılan ücret araştırmaları doğrultusunda her yıl 
güncellemekteyiz.

EĞİTİM

“Kişiye Değer Katmak- Kişinin Değer Katmasını Sağlamak” felsefesi üzerine 2010 yılında inşa ettiğimiz AkademiA ile bizler hem öğrenen hem de öğreten 
bireyler olarak mesleki ve kişisel gelişimimize katkı sağlamaktayız.

Bu kapsamda 2012 yılında;

4648 saat dış kaynaklı, 7560 saat iç kaynaklı eğitim verilmiştir. 

Toplam 136 kişi ortalama olarak 126 saat eğitim almıştır.
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KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2012 yılı içerisinde yapılmış araştırma geliştirme çalışması bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBU İLE İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket’in ödenmiş sermayesinde %49,99 paya sahip Mehmet Ali Aydınlar’ın ortağı olduğu Acıbadem Sağlık Grubu ve %50,00 paya sahip Walnut Holding 
Cooperaite UA ve bunların bağlı olduğu gruplar ve bu grupların iştirak ve bağlı ortaklıkları ilişkili kuruluş olarak tanımlanmıştır. Şirket dahil olduğu risk 
grubunun şirketlerine yönelik her türlü sigortacılık hizmetinde, üçüncü tara�ara uyguladığı politika ve prosedürleri uygulamaktadır. Şirket'in 2012 yılı 
içerisinde bu şirketlerle yaptığı işlemlerin detaylarına ve bu işlemlere dair açıklamaların detayına ekte sunulan �nansal tablo dipnotlarında 45 no'lu 
dipnotta yer verilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MADDİ HAKLAR

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yadımcıları gibi üst kademe yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri 
menfaatlerin toplam tutarı 2,243,895 TL’dir.
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                   ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.

               2012 YILI FAALİYET RAPORU

Ekte sunulmakta olan Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.’nin (şirket) 2012 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının incelenmesi ve onaylanması ile 
faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmesini oylarınıza sunar, yeni faaliyet yılının Şirketimiz için iyi bir 
yıl olmasını temenni ederiz.

31.12.2012 tarihinde sona eren hesap döneminde oluşan 22,894,538  TL tutarındaki net dönem karının Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken 
1,144,727 TL tutarındaki yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan bakiye 21,749,811 TL’nin geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi hususunu 
Genel Kurul’un oylarına sunarız.

            Saygılarımızla,
          Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.

  

  Selçuk Yorgancıoğlu      Mehmet Ali Aydınlar
   Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                   Yönetim Kurulu Başkanı
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Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.’nin (Şirket) 01.01.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Şirket ana sözleşmesi 
ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Görüşümüze göre, içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2012 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, Şirket’in anılan tarihteki gerçek mali durumunu, 
01.01.2012-31.12.2012 dönemine ait gelir tablosu anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.

Bilanço ve gelir tablosu onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun ibrasını oylarınıza arz ederiz.

Asım GÜN
DENETÇİ

M. Erdoğan ÖCAL
DENETÇİ

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.

DENETÇİ RAPORU



İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

Şirketimizde iç denetim faaliyetleri, 21 Haziran 2008 tarih ve 26913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin 
İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde kurulan İç Denetim Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

İç Denetim Müdürlüğü, Yönetim Kurulu’na doğrudan bağlı olarak görev yapmakta ve düzenlenen raporlar, iç sistemlerden sorumlu Yönetim Kurulu 
üyesi vasıtasıyla Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır.

İç Denetim Müdürlüğü faaliyetlerini, 16.01.2012 tarih ve 89 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren İç Denetim Yönetmeliği 
kapsamında gerçekleştirmektedir.

İç Denetim Müdürlüğü’nde, 31.12.2012 tarihi itibariyle 1 müdür ve 1 yönetmen olmak üzere iki kişi görev yapmaktadır.

İç Denetim Müdürlüğü’nce, şirket faaliyetlerinin kanun ve ilgili diğer mevzuat ile şirket içi strateji, politika, ilke ve hede�er doğrultusunda yürütülüp 
yürütülmediği konusunda denetim ve raporlama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

İç denetim faaliyetleri denetim, inceleme ve soruşturma çalışmaları olmak üzere üç ana gruba ayrılmaktadır. Denetim çalışmaları; takip eden yıl 
uygulanmak üzere, içinde bulunulan yılın son çeyreğinde, risk değerlendirmelerine dayalı olarak İç Denetim Müdürlüğü’nce oluşturulan ve Yönetim 
Kurulu’nca onaylanan yıllık planlar çerçevesinde yürütülür. İç denetim planları çalışma programları aracılığıyla uygulanır, raporlanır ve düzenlenen 
denetim raporları çerçevesinde ilgili departman yöneticilerince alınan önlemler izlenir. İnceleme çalışmaları; yönetimin ihtiyaç duyduğu konularda 
yürütülecek inceleme, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini kapsar. Soruşturma çalışmaları ise; muhtemel suiistimal vakalarının araştırılmasına 
yönelik faaliyetleri kapsar.

Yapılan denetim çalışmaları sonucunda hazırlanan raporlar, Yönetim Kurulu’nda gündeme alınmakta ve değerlendirilmektedir.

2012 yılı içerisinde; 9 denetim, 5 inceleme ve soruşturma çalışması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, çeyrek dönemler için Hazine Müsteşarlığı’nın 2010/2 
sayılı Genelgesi’ne uygunluk denetimi ve Masak mevzuatına uyum denetimi çalışmaları yürütülmüştür.

İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMİ
Şirketimizde iç kontrol ve risk yönetim faaliyetleri, 21 Haziran 2008 tarih ve 26913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile 
Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nca iç kontrol ve risk yönetim sorumlusu olarak atanmış 
bulunan İç Operasyonlar Koordinatörü’nce, doğrudan şirket Genel Müdürü’ne bağlı olarak sevk ve idare edilmektedir.

İç kontrol ve risk yönetim faaliyetleri kapsamında, süreçlere ilişkin riskler meydana gelmeleri durumundaki olası etkilerine ilişkin detaylarını da 
içerecek şekilde belirlenmekte ve mevcut kontrolleri de içeren risk haritaları oluşturulmaktadır. Süreç sahipleri ile yapılan görüşmeler ve yapılan 
veri analizleri/ testler sonucunda mevcut kontrollerin tasarımına ve etkinliğine ilişkin değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca, operasyonel 
faaliyetler sonucu gerçekleşen kayıpların izlenmesine yönelik raporlamalar yürütülmektedir. 

İç kontrol ve risk yönetim faaliyetleri; şirket varlıklarının korunmasını, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde kanun ve ilgili diğer mevzuata, 
şirket içi politikalar ile kurallara ve sigortacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve �nansal raporlama sisteminin güvenilirliğini, 
bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini amaçlamaktadır. Bunların yanı sıra; şirketin gelecekteki nakit akımlarının ihtiva ettiği 
risk ve getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik 
olarak belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla, maruz kalınan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol 
edilmesini hede�emektedir.
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MALİ DURUM, KARLILIK VE TAZMİNAT ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

PRİM ÜRETİMİ VE TAZMİNAT ÖDEMELERİ 

Acıbadem Sigorta, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yılda bütün branşlar toplamında 237,215,506 TL tutarında prim üretimi gerçekleştirerek, geçmiş 
yılın aynı dönemine göre %34.2 oranında büyümüştür. Diğer tara�an güçlenen mali yapısı sayesinde Acıbadem Sigorta'nın uzun vadeli stratejilerine 
paralel olarak, sağlık branşında 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla %50 ve %60 olan konservasyon oranı  2012 yılında %100'e çıkarılmış, brüt prim üretimdeki 
yüksek artışa rağmen reasüröre devredilen primlerin toplam tutarı %82.3 oranında azalmıştır. Bölüşmeli anlaşmalarda reasürans payı sıfırlanmış olmasına 
rağmen Acıbadem Sigorta, sağlık, ferdi kaza ve hayat branşlarında almış olduğu "katastro�k risk" anlaşmaları ile tek seferde maruz kalabileceği yüksek tutarlı 
risklere karşı kendisini korumaya devam etmiştir.

Yüksek orandaki büyüme ve artan konservasyon oranına paralel olarak Acıbadem Sigorta'nın toplam net kazanılan prim gelirleri geçmiş yılın aynı dönemine 
göre %82.3 oranında artarak 206,373,475 TL'ye yükselmiştir.

BRÜT YAZILAN PRİMLER 

                                              

 

Brüt gerçekleşen tazminatlar 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yılda bir önceki yıla göre %18.7 oranında artarak 173,719,005 TL'ye ulaşmış, buna karşılık 
Acıbadem Sigorta'nın artan konservasyon oranı dolayısıyla gerçekleşen tazminatlardaki reasürör payı %70.5 oranında azalarak 17,946,523 TL olarak 
gerçekleşmiştir. 2011 yılında %41.5 seviyesinde olan gerçekleşen tazminatlardaki reasürör payı 2012 yıl sonu itibariyle %10.3 seviyesine gerilemiştir. 31 Aralık 
2012 tarihinde sona eren yılda net gerçekleşen tazminatlar tutarı, net kazanılan prim gelirlerindeki %82.3 oranındaki artışa paralel olarak geçmiş yılın aynı 
dönemine göre %82.1 oranında artmıştır.

GERÇEKLEŞEN TAZMİNATLAR, BRÜT    GERÇEKLEŞEN TAZMİNATLAR, REASÜRÖR PAYI 
 

 

Acıbadem Sigorta'nın yüklendiği tazminatların ve yıl boyunca katlanmış olduğu giderlerin yıl içerisinde kazanılan primlere oranlanmasıyla bulunan, önemli 
performans göstergesi niteliğindeki Tazminat/Prim Oranı, Masraf Oranı (komisyon dahil) ve bu iki rasyonun toplamından oluşan Bileşik Oranı aşağıdaki 
gra�klerde gösterilmiştir.

NET TAZMİNAT ORANI 

 SAĞLIK       FERDİ KAZA    HAYAT -DIŞI TOPLAM 
   

NET MASRAF ORANI (KOMİSYON DAHİL) 

 SAĞLIK       FERDİ KAZA    HAYAT -DIŞI TOPLAM    

Acıbadem Sigorta'nın 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren yılda sağlık branşı Net Tazminat/Prim oranında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.8 puanlık 
bir artış meydana gelmiştir. Kurumsal işlerinin artan ağırlığı sonuç üzerinde etkili olmuştur. Ferdi Kaza branşında ise, 2012 yılında Net Tazminat/Prim 
oranında 9.7 puanlık bir iyileşme sağlanmıştır. Hayat-dışı toplamında Net Tazminat/Prim oranınında geçmiş yılın aynı döneminde göre 2.2 puanlık bir artış 
meydana gelmiştir. Acıbadem Sigorta'nın oldukça yüksek oranda artan prim üretimine rağmen tüm branşlar toplamındaki net komisyon giderleri yalnızca
%10.6 oranında artmıştır.  Bu anlamda özellikle 2012 yılında uygulanan verimlilik projeleri, komisyon oranları bireysel işlere göre düşük olan kurumsal 
işlerin ve merkezden üretilen komisyonsuz işlerinin ağırlığının artması, söz konusu artışın üretimdeki artışa kıyasla çok az gerçekleşmesinin en önemli 
nedenleridir.
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Genel yönetim giderleri, Acıbadem Sigorta'nın 2010 yılı ortasından itibaren uygulamaya koyduğu disiplinli gider kontrol yönetimi sayesinde önemli ölçüde 
azalmış pek çok alanda verimlilik sağlanmıştır. Hayat dışı branşlar toplamında net masraf oranı %9.6 oranında azalmıştır. Sağlık branşında 2011 yılında 
%24.3 olan masraf (komisyon+genel yönetim gideri) oranı 2012 yılında 9.3 puan azalarak %15 seviyesine düşmüş, diğer tara�an Ferdi Kaza branşında 2011 
yılında %53.5 olan masraf oranı 2012 yılında 26.4 puan artarak %79.9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yılda Acıbadem Sigorta'nın lokomotif branşı konumundaki sağlık branşında, hayata geçirilen projeler sayesinde başarılı 
bir performans sergilenerek Net Tazminat/Prim Oranı ve Net Masraf Oranının toplamından oluşan Net Birleşik Oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 
7.5 puan düşürülmüştür. Ferdi kaza branşında teknik verimliliğin düşmesiyle birlikte net birleşik oranında 16.7 puanlık artış meydana gelmiştir. Hayat-dışı 
toplamında bakıldığında Net Bileşik Oranın 2011 yılına göre 7.3 puan iyileştiği görülmektedir.

NET BİLEŞİK ORAN 
 SAĞLIK     FERDİ KAZA     HAYAT-DIŞI TOPLAM 
   

MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Acıbadem Sigorta'nın aktif toplamı bir önceki sene ile karşılaştırıldığında %54.9 oranında artış göstermiş ve 248,278,251 TL’ye 
ulaşmıştır. Varlıklar ağırlıklı olarak nakit ve nakit benzeri varlıklar, �nansal varlıklar ile riski sigortalılara ait fınansal yatırımlar ve esas faaliyetlerden
alacaklardan oluşurken; yükümlülükler ağırlıklı olarak repo işlemlerinden sağlanan fonlar dolayısıyla oluşan �nansal borçlar, sigortacılık teknik karşılıkları 
ile esas faaliyetlerden borçlardan oluşmaktadır.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla akti�erin %37.4’ünü (31 Aralık 2011: %12.4) nakit ve nakit benzeri varlıklar oluşturmakta olup, 2012 yılı içerisinde esas 
faaliyetler ile yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları herhangi bir başka varlığa yönlendirilmeden nakit olarak tutulmaya devam edilmiş, bu 
çerçevede 2012 yılı içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıklar %367.5 (2011: %33.3) oranında artış göstermiştir. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla nakit ve nakit 
benzeri varlıkların %94.7’sini (31 Aralık 2011: %78.0) banka mevduatları oluştururken, diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar %5.3’ünü (31 Aralık 2011: %21.9) 
oluşturmaktadır.

Toplam akti�er içindeki payı %39.1 (31 Aralık 2011: %56.7) olan Şirket’in kendi portföyündeki �nansal varlıklar ile riski hayat poliçesi sahiplerine ait 
�nansal yatırımların kayıtlı değeri 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 97,123,796 TL (31 Aralık 2011: 90,870,968 TL) olup bir önceki sene ile karşılaştırıldığında 
%6.9 oranında (31 Aralık 2011: %4.9) artış göstermiştir. Şirket menkul kıymetlerinin büyük çoğunluğunu satılmaya hazır �nansal varlık olarak tutmakta, 
bunun yanı sıra alım satım amaçlı ve vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıkları bulunmaktadır. Şirket alım satım amaçlı ve satılmaya hazır olarak tutulan 
�nansal varlıkları gerçeğe uygun değerleri üzerinden, vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıkları ise etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyet 
bedelleri üzerinden ölçmektedir. Finansal varlık portföyünün %58.9’u (31 Aralık 2011: %62.0) Şirket’in kendisine ait �nansal varlıklardan oluşurken, %41.1’i 
(31 Aralık 2011: %38.0) ‘riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar’ olarak birikimli hayat sigortalıları adına tutulan �nansal varlıklardan oluşmaktadır.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, birikimli hayat poliçelerine ilişkin ayrılan birikim ve kar payı karşılıklarının toplamı 30,374,994 TL (31 Aralık 2011: 31,964,580 TL) 
olup, birikimli hayat poliçelerine ilişkin olarak riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar içerisinde fazladan tutulan yatırımların oranı yaklaşık olarak 
%23.8’dir (31 Aralık 2011: %7.5). 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirket’in kendi portföyünde bulunan �nansal varlıkların %88.3’ü (31 Aralık 2011: %97.8) Türk 
Hazine’si tarafından ihraç edilmiş TL cinsinden devlet iç borçlanma senetlerinden oluşmaktadır. Riski Hayat Poliçesi Sahipleri adına tutulan �nansal varlık 
portföyünde birikim poliçelerinin para cinsine bağlı olarak yabancı para cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetlere de yer verilmiştir. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, 
Türk Hazine’si tarafından ihraç edilmiş olan Eurobondların ve TL cinsinden devlet iç borçlanma senetlerinin ağırlıkları sırasıyla %26.5 ve %47.0 (31 Aralık 2011: 
%47.9 ve %47.8) oranlarındadır. 

Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla esas faaliyetlerinden alacaklar tutarı 42,574,222 TL (31 Aralık 2011: 34,944,484 TL) olup toplam akti�er içindeki payı %17.1’dir 
(31 Aralık 2011: %21.8). Esas faaliyetlerinden alacaklar toplamının %95.3’ü (31 Aralık 2011: %97.7) hayat-dışı branşlara ait alacaklar oluşturmaktadır. Şirket’in 
sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar toplamı 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 31,298,542 TL (31 Aralık 2011: 24,365,320 TL) olup önceki sene ile karşılaştırıldığında 
%28.5 oranında artmıştır.

Şirket’in teknik karşılıkları; 66,183,744 TL (31 Aralık 2011: 37,354,133 TL) tutarında kazanılmamış primler karşılığı, 10,647,278 TL (31 Aralık 2011: 7,840,448 TL) 
tutarında muallak tazminatlar karşılığı, 30,617,634 TL (31 Aralık 2011: 32,121,309 TL) tutarında hayat matematik karşılığı, 100,039 TL (31 Aralık 2011: 76,225) 
tutarında dengeleme karşılığından oluşmaktadır. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında kazanılmamış primler karşılığı, muallak tazminatlar karşılığı ve dengeleme 
karşılıkları sırasıyla %77.2, %35.8 ve %31.2 oranlarında artmış, buna karşılık hayat matematik karşılığı %4.7 oranında azalmıştır. Kazanılmamış primler karşılığındaki 
artış Şirket prim üretimindeki artış ve Şirket’in sağlık branşındaki %60 olan konzervasyon oranının %100’e çıkarılmasından kaynaklanmaktadır. Muallak tazminat 
karşılığındaki artış oranı Şirket’in prim üretimindeki artışa paralel olmakla birlikte, sağlık konzervasyon oranlarındaki artıştanda etkilenerek yüksek gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Şirket’in esas faaliyetlerinden borçları tutarı bir önceki sene ile karşılaştırıldığında %11.7 oranında azalmıştır. Azalmanın en önemli 
nedenleri Şirket’in tazminat/prim oranı rasyosundaki iyileşme ve sağlık branşındaki konzervasyon oranındaki düşüşe bağlı olarak daha önceki senelerdeki kadar 
yüksek reasüröre devredilecek prim hesaplanmamasından kaynaklanmaktadır. Muallak tazminat karşılığındaki artış oranı Şirket’in prim üretimindeki artışa paralel 
olmakla birlikte, sağlık konzervasyon oranlarındaki artıştanda etkilenerek yüksek gerçekleşmiştir.

248,278,251
160,260,391

145,055,726

2012 2011 2010 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirket’in kendi portföyünde bulunan �nansal varlıkların %88.3’ü (31 Aralık 2011: %97.8) 
Türk Hazine’si tarafından ihraç edilmiş TL cinsinden devlet iç borçlanma senetlerinden oluşmaktadır. Riski Hayat 
Poliçesi Sahipleri adına tutulan �nansal varlık portföyünde birikim poliçelerinin para cinsine bağlı olarak yabancı para 
cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetlere de yer verilmiştir. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Türk Hazine’si tarafından 
ihraç edilmiş olan Eurobondların ve TL cinsinden devlet iç borçlanma senetlerinin ağırlıkları sırasıyla %26.5 ve %47.0 
(31 Aralık 2011: %47.9 ve %47.8) oranlarındadır.
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Brüt Primler   107,993,592 127,002,181 135,204,814 176,818,903 237,215,506
Teknik Bölüm Dengesi  (15,629,983)  (7,725,216)     (768,561)     1,838,825   21,246,467
Yatırım Gelirleri        5,826,631     5,883,393     9,063,093     7,965,050   17,267,491
Yatırım Giderleri     (1,098,577)  (3,220,104)  (4,577,165)   (3,130,183)  (5,997,019)
Diğer Gelir ve Gider       (225,883)       293,154  (2,174,671)      (573,706)  (3,481,141)
Dönem Brüt Karı veya Zararı  (11,127,812)  (4,768,772)     1,542,695      6,099,990  29,035,799
Vergi Karşılığı       1,248,652       (97,711)     (630,240)     1,310,716  (6,141,261)
Dönem Net Karı veya Zararı   (9,879,160)  (4,866,483)        912,455     7,410,706  22,894,538
Ödenmiş Sermaye    42,627,600  46,600,000   71,500,000   71,500,000  71,500,000

(TL)          2008       2009       2010       2011       2012

Aktif Toplamı                   102,289,342              123,327,101               145,055,726 160,260,391             248,278,251

RAPOR DÖNEMİ DAHİL 5 YILLIK DÖNEME İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL BİLGİLER 
 
ÖZET FİNANSAL BİLGİLER 

YILLARA GÖRE KAR PAYI DAĞITIM BİLGİLERİ
 
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI

Şirket'in 2011 yılsonu itibarıyla %174.3 seviyesinde olan cari oranı, 2012 yıl sonu itibarıyla %159.1 olarak gerçeklemiştir. 

Şirket'in 2011 yılsonu itibarıyla %203.8 seviyesinde olan kaldıraç oranı, 2012 yılsonu itibarıyla %211.8 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin özkaynaklarının, kısa 
vadeli borçlarına göre daha düşük oranda artması kaldıraç oranında artışı sağlamıştır.

Şirket'in Özkaynak Karlılığı'na bakıldığında dönem net karının Şirket Özkaynaklarına oranı 2011 yılsonu itibarıyla %18.6 seviyesindeyken, 2012 yılsonu 
itibarıyla dönem net karının Şirket özkaynaklarına oranı 40.2% oranında gerçekleşmiş ve geçmiş yılın aynı dönemine göre 21.6 puanlık bir iyileşme sağlanmıştır.

Şirket'in nominal sermayesi 2012 yılsonu itibarıyla 71,500,000 TL'dir (31 Aralık 2011 : 71,500,000 TL).
22 Aralık 2009 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Şirket’in ödenmiş sermayesinin 46,600,600 TL’den 55,065,400 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiş, 
sermaye artırımı için yapılan başvurular Hazine Müsteşarlığı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 24 Şubat 2010 tarihinde onaylanmıştır. 9 Haziran 2010 
tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı ile sermaye artırımı gerçekleştirilmiş ve tamamı 30 Haziran 2010 tarihi itibarıyla ortaklar tarafından nakden karşılanmıştır.
30 Eylül 2010 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Şirket’in ödenmiş sermayesinin 55,065,400 TL’den 71,500,000 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiş, 
sermaye artırımı için yapılan başvurular Hazine Müsteşarlığı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 11 Kasım 2010 tarihinde onaylanmıştır. 2 Aralık 2010 
tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile sermaye artırımı gerçekleştirilmiş ve tamamı 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla ortaklar tarafından nakden 
karşılanmıştır.
Şirket'in  2008 ve 2009 yılsonları itibarıyla, sermaye açığı sırasıyla (12,437,781) TL ve (24,972,217) TL seviyesindeyken, Şirket 2010 yılı içerisinde önemli bir �nansal 
performans sergilemiş ve buna ilave olarak ortaklar tarafından yapılan 16,434,600 TL tutarında sermaye ilavesi ile birlikte Şirket'in 2010 yıl sonu sermaye yeterliliği 
8,780,087 TL tutarında pozitif sonuç vermiştir. 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, şirket sermaye yeterliliği 5,767,563 TL tutarında fazla sonuç vermiştir.
Son olarak, 2012 yılsonu itibarıyla yapılan sermaye yeterliliği hesaplamalarında şirket sermaye yeterliliği 2,893,867 TL tutarında pozitif sonuç vermiştir.

71,500,000
71,500,000

71,500,000

2012 2011 2010 

NOMİNAL SERMAYE SERMAYE YETERLİLİĞİ

2,893,867
5,767,963

8,780,087

2012 2011 2010 

31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yılda Şirket 22,894,538 TL tutarında net dönem karı elde etmiş olup, söz konusu tutarın tamamının geçmiş yıllar 
zararlarından mahsup edilmesi Genel Kurul onayına sunularak kabul edilmiştir. 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren yılda Şirket'in net dönem karı 
7,410,706 TL olup, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutar geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmiştir.

2012 ve 2011 yılları için net dönem karının, dönemin ağırlık ortalama hisse senedi sayısına bölünmesiyle hesaplanan "Hisse başına kazanç" aşağıdaki gibidir.
  
       

   31 Aralık 2012  31 Aralık 2011

Hesap dönemi itibarıyla kar                   22,894,538   7,410,706

Ağırlık ortalama hisse senedi sayısı                  71,500,000                 71,500,000

Hisse başına kar (TL)                                         0,3202                       0,1036
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ŞİRKET’İN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBU İLE YAPTIĞI İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket’in ödenmiş sermayesinde %49,99 paya sahip Mehmet Ali Aydınlar’ın ortağı olduğu Acıbadem Sağlık Grubu ve %50,00 paya sahip Walnut Holding 
Cooperaite UA ve bunların bağlı olduğu gruplar ve bu grupların iştirak ve bağlı ortaklıkları ilişkili kuruluş olarak tanımlanmıştır. 

Şirket dahil olduğu risk grubunun şirketlerine yönelik her türlü sigortacılık hizmetinde, üçüncü tara�ara uyguladığı politika ve prosedürleri uygulamaktadır. 
Şirket'in 2012 yılı içerisinde bu şirketlerle yaptığı işlemlerin detaylarına ve bu işlemlere dair açıklamaların detayına ekte sunulan �nansal tablo dipnotlarında 
45 no'lu dipnotta yer verilmiştir.

RİSK YÖNETİMİ POLİTİKALARI 

Şirket'in temel faaliyet alanı sağlık başta olmak üzere hayat ve ferdi kaza branşlarında bireysel ve kurumsal müşterilerine sağlanan sigortacılık hizmetlerini 
kapsayan sigortacılık faaliyetlerinden oluşmaktadır. Şirket, operasyonel faaliyetlerinin doğası gereği poliçe primlerinin tahsilatı ile tazminat ödemelerinin 
gerçekleştirildiği tarihler arasında geçen süre içerisinde oluşan fon fazlalıkları ile faaliyetleri sonucu elde ettiği karlar üzerinden belirli düzeyde bir getiri 
elde edilmesi ve yatırım faaliyetlerinin sonucu özkaynakları üzerinden belirli bir oranda getiri elde edilmesi gibi çeşitli tetikleyiciler dolayısıyla �nansal 
araçları yoğun olarak kullanmaktadır. Şirket’in ana fonlama kaynağını özkaynakları ile tahsilatını gerçekleştirdiği poliçe primleri oluşturmakta olup bu 
yolla topladığı kaynakları kredi riskini mümkün olduğu kadar düşük seviyelerde tutmak kaydıyla belirli limitlerde piyasa riski üstlenmek suretiyle yüksek 
getirisi olan ve kaliteli �nansal akti�erde değerlendirmeye özen göstermektedir. Diğer tara�an Şirket’in yükümlülüklerini; sigortacılık faaliyetleri sonucu 
oluşan sigortalılara olan yükümlülükleri ile sigortacılık faaliyetleri çerçevesinde diğer tara�ara olan yükümlülükleri oluşturmaktadır. 

Şirket ayrıca, hayat sigortacılığının birikimli hayat dalında faaliyet göstermekte olup, sigortalılardan tahsil ettiği birikimleri sigortalılar adına yatırıma 
yönlendirmek dolayısıyla yüksek tutarlarda �nansal varlıklara yatırım yapmaktadır. Şirket’in yükümlülükleri arasında, sigortalıların bu birikimlerine ve 
birikimlerin yatırıma yönlendirilmesi sonucu el edilen kar paylarına karşılık bu varlıkların getirilerine endeksli hayat matematik karşılığı bulunmaktadır. 
Bu tür �nansal varlıklar, �nansal tablolarda Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar olarak tanımlanmakta olup, Şirket tarafından hayat 
poliçesi sahipleri adına yatırıma yönlendirilen tutarlar üzerinden iktisap edilen �nansal varlıkları temsil etmektedir. Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal 
yatırımlar, sigortalıların hak ve menfaatleri aleyhine bir durum yaratmaması kaydıyla, her biri kendi içinde; alım-satım amaçlı, satılmaya hazır ve vadeye kadar 
elde tutulacak �nansal varlıklar olarak sını�andırılabilmekte ve Türkiye Muhsebe Standartlarında belirlenen esaslar dahilinde değerlemeye tabi tutulmaktadır.

LİKİDİTE RİSKİNİN YÖNETİMİ

Likidite yönetiminde parasal varlık ve yükümlülüklerin vade yapılarının dikkate alınması esastır. Aktif-pasif yönetiminin temel hede� Şirket’in likidite 
riski, faiz riski, kur riski ve kredi riskini belli sınırlar dahilinde tutmak; aynı zamanda karlılığı artırmak ve Şirket’in özkaynaklarını güçlendirmektir. Şirket’in 
likidite düzeyininin periyodik olarak takip edilmesi ve nakit akışlarının sonuçlarına göre alacağı aksiyonlar Şirket iç politikaları çerçevesinde belirlenmiştir. 
 
FAİZ RİSKİNİN YÖNETİMİ 

Menkul kıymetlere yapılan yatırımlar vade yapıları ve piyasa koşulları çerçevesinde Şirket’in faaliyet alanları için hesaplanan ortalama getirinin üzerinde 
getiri elde edilen alanlardır. Bankalarda tutulan vadeli mevduat likidite yönetimi açısından daha kısa vadeli ve genelde daha düşük getirilidir. Bununla 
birlikte piyasalarda volatiletinin risk marjlarının arttığı zamanlarda kısa vadeli banka mevduatları piyasa riskinden korunmak amacıyla da başvurulan 
yatırım enstrümanlarından biri olarak değerlendirilmektedir.

Şirket, para ve sermaye piyasalarındaki kısa vadeli kur, faiz ve �yat hareketleri karşısında, belirlenen sınırlamalar dahilinde ve piyasa koşullarına göre 
çeşitli pozisyonlar alabilmektedir. Şirket, faiz götürülü yükümlülüklerinin ve çeşitli �nansal akti�ere yapılan plasmanların risk ve getiri açısından dengesini 
kurarak, riskleri azaltan ve kazançları yüksek tutan etkin bir aktif-pasif yönetimi stratejisi takip etmektedir. Bunun gereği olarak uzun vadeli plasmanların 
daha yüksek faiz oranı taşıması hususuna özellikle dikkat edilmelidir.

KUR RİSKİNİN YÖNETİMİ 

Bütün işlemler, Şirket’in fonksiyonel para birimi olan TL olarak kaydedilmektedir. Yabancı para cinsinden gerçekleştirilen işlemler, işlemlerin gerçekleştirildiği 
tarihlerdeki geçerli olan kurlardan kayıtlara alınmaktadır. Dönem sonlarında bakiye yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülükler, dönem 
sonu TCMB döviz alış kurlarından evalüasyona tabi tutularak TL’ye çevrilmekte ve oluşan kur farkları, kambiyo işlemleri karı veya zararı olarak 
kayıtlara yansıtılmaktadır. Şirket satılmaya hazır ve diğer portföylerdeki yabancı para cinsinden sermaye araçları ve diğer yabancı para cinsi işlemler 
dolayısıyla maruz kaldığı kur risklerini yabancı para aktif ve pasi�erin genel dengesini kuran riskten korunma yapılandırmalarıyla karşılamakta ve kontrol 
etmektedir. Şirket’in iç kontrol düzenlemeleri dahilinde döviz pozisyonu düzenli olarak izlenmekte olup, döviz pozisyonu Şirket’in mevcut yabancı 
para cinsinden sigortalılara olan yükümlülükleri göz önüne alınarak belirlenen döviz cinslerinden oluşan bir sepet dengesine göre oluşturulmaktadır. 
 
KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİ 

Kredi riski, en basit şekilde müstakrizin veya karşı tarafın, üzerinde mutabık kalınan sözleşme şartlarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirememe 
olasılığı olarak tanımlanır. Sigorta müşterisinin yapılan sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında 
yerine getirememesinden dolayı maruz kalınabilecek zarar olasılığı bulunmakla birlikte, sektörde can sigortalarında sıkça uygulanan kredi 
riskinin bertaraf edilmesine yönelik yapılandırmalar Şirket’in bu çerçevedeki riskini sınırlı seviyelerde tutmaktadır. Şirket sigorta primi borçlularından 
olan alacaklarını günlük olarak takip etmekte, belirli bir sürenin üzerinde prim borcu geciken poliçeler için sağlık dalında provizyon sistemini kapatmakta, 
bu sürenin üzerinde gecikmiş olan sigorta poliçelerini gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra iptal etmektedir.

SİGORTA RİSKİNİN YÖNETİMİ

Herhangi bir sigorta sözleşmesindeki risk, sigortaya konu olan olayın oluşma olasılığı, buna konu olan hasarın tutarındaki belirsizliktir. Yapısı gereği 
bu risk olası ve tahmin edilemezdir. Sigorta sözleşmelerinde Şirket’in karşı karşıya kaldığı en temel risk gerçekleşen hasarların ve poliçe sahiplerine 
sağlanan hak ve faydaların �nansal tablolarda gösterilen sigorta sözleşmeleri için ayrılan teknik karşılıkların üzerinde gerçekleşmesi olasılığıdır.
Sigortacılık faaliyetinin her alanı ve aşamasında riskin tanımı olabildiğince net bir şekilde yapılarak ortadan kaldırılması, kontrol altına alınabilmesi 
veya sigortalanabilmesi olasılıkları kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmektedir.
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OPERASYONEL RİSKLERİN YÖNETİMİ

Operasyonel riskler, yetersiz ve/ya verimsiz ve/ya sorunlu iş süreçlerinden, personelden, bilgi işlem altyapısı ve/ya yazılımlardan ya da dışsal olaylardan 
kaynaklanan risklerdir.

Söz konusu risklerin yönetilmesine yönelik süreç bazında risk matrisleri oluşturulmuş olup öz değerlendirme metodu ile belirli aralıklarla 
güncellenmektedir. Bu sayede aynı zamanda şirket personelinin risk farkındalığının artırılması ve sürecin tüm fonksiyonlarca sahiplenilmesi 
amaçlanmaktadır. Ayrıca iç kontrol ve risk yönetimi faaliyetleri kapsamında, risklerin gerçekleşmeleri, kontrollerin etkinliği değerlendirilmekte, izleme 
ve raporlama faaliyetleri yürütülmektedir. 

SERMAYE YÖNETİMİ 

Şirket’ in başlıca sermaye yönetim politikaları aşağıda belirtilmiştir:

* Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen sermaye yeterliliği şartlarına uymak
* Şirket’ in sürekliliğini sağlayarak hissedarlara ve paydaşlara devamlı getiri sağlamak
* Sigorta poliçelerinin �yatlamasını, alınan sigorta risk düzeyi ile orantılı belirleyerek, hissedarlara yeterli getirinin sağlanması

Hazine Müsteşarlığı tarafından 19 Ocak 2008 tarih ve 26761 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye 
Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket tarafından yapılan hesaplamalarda 
gerekli özsermaye tutarı ile mevcut özsermaye tutarları sırasıyla 37,029,112 TL ve 42,797,075 TL olarak tespit edilmiştir. Buna göre sermaye yeterliliği 
sonucu 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle yapılan hesaplamalarda 5,767,963 TL sermaye fazlası sonucu vermiştir.

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Şirket tarafından yapılan hesaplamalarda ise gerekli özsermaye tutarı ile mevcut özsermaye tutarları sırasıyla 68,440,168 TL 
ve 71,350,645 TL olarak tespit edilmiştir. Buna göre Şirket’ in sermaye yeterliliği sonucu 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 2,910,477 TL tutarında sermaye 
fazlası olarak gerçekleşmiştir.

RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN OLAYLAR 

Şirket, 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle kritik hastalıklar, ferdi kaza ve hayat branşlarındaki eksedan bölüşmeli reasürans anlaşmalarında Fransa’ da yerleşik 
başka bir reasürör �rma olan Scor Global Life SE ile anlaşmıştır. Şirket ferdi kaza ve hayat branşlarındaki katastro�k hasar fazlası anlaşmasını yine 
Scor Global Life SE ile yenilemiştir. Şirket ayrıca 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren başlamak üzere sağlık branşındaki sigortalı bazında 100,000 TL 
üzerindeki risklerini 600,000 TL’ ye kadar devretmek üzere Almanya’ da yerleşik Munich Re ile hasar fazlası bölüşmesiz reasürans anlaşması imzalamıştır.
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                 ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.

           YILLIK FAALİYET RAPORU UYGUNLUK BEYANI

Şirketimizin 2012 yılı faaliyet raporunun 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile 
Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik’te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlandığını beyan ederiz.

  
     
            H.VOLKAN GÜLLÜ    ABDULLAH YÜKSEL   GÖKHAN GÜRCAN     MEHMET ALİ AYDINLAR  
Bütçe Planlama ve Finansman Müdürü Genel Müdür Yardımcısı    Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür        Yönetim Kurulu Başkanı 
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         ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA 
               ANONİM ŞİRKETİ

       31 Aralık 2012  Tarihi İtibarıyla 

 Akis Bağımsız Denetim  
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
       Anonim Şirketi
                     22 Şubat 2013

          Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
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    YILLIK FAALİYET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜŞÜ

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulu’na

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan �nansal 
bilgileri denetlemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz.Rapor konusu yıllık faaliyet raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.Bağımsız denetimi 
yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk,yıllık faaliyet raporunda yer alan �nansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibarıyla düzenlenen 
bağımsız denetim raporu ile uyumuna ve doğruluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Denetim,7 Ağustos 2007 tarih 26606 sayılı Resmi Gazate’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin 
Yönetmelik’e (“Yönetmelik”) istinaden yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporunda yer alan �nansal bilgilerin denetlenmesine ilişkin düzenlemeler 
uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler,yıllık faaliyet raporunda yer alan �nansal bilgilerin denetlenmesine ilişkin düzenlemeler uyarınca 
gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler,yıllık faaliyet raporunda yer alan �nansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibarıyla düzenlenen bağımsız 
denetim raporu ile uyumuna ve doğruluğuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul bir güvence sağlamak üzere planlanmasını 
ve yürütülmesini gerektirmektedir.Gerçekleştirilen denetimin,görüşümüzün oluşturulmasına uygun ve yeterli  bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüşümüze göre,Yönetmelik uyarınca hazırlanan ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan �nansal bilgiler, bütün önemli tara�arıyla, 
Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla düzenlenen bağımsız denetim raporu ile uyumludur.

İstanbul
7 Haziran 2013
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Akiş Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Yapı Kredi Plaza C Blok Kat 17
Büyükdere Caddesi 
Levent 34330 İstanbul

Akiş Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik 

Anonim Şirketi

ALPER GÜVENÇ
Sorumlu Ortak, Başdenetçi

Telefon +90 (212) 317 74 00 
Faks        +90 (212) 317 73 00
İnternet  www.kpmg.com 



   

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan 
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla sona eren yıla ait konsolide �nansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların  “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile 
Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine ve Şirketimiz muhasebe kayıtlarına uygun olduğunu belirtiriz.

İstanbul, 22 Şubat 2013

 
 Gökhan GÜRCAN              Abdullah YÜKSEL           Arzu DEMİRKOL
              Yönetim Kurulu Üyesi,               Mali ve İdari İşler                              Bütçe Planlama ve Finansman  
     Genel Müdür        Genel Müdür Yardımcısı       Müdürü

    Ozan YAZICI              Erdoğan ÖCAL                      Orhun Emre ÇELİK
 Kanuni Denetçi             Kanuni Denetçi                  Aktüer
                       Sicil No: 40

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
 ve BAĞLI ORTAKLIĞI’NIN 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA

 SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU
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VARLIKLAR

I- Cari Varlıklar   

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

Dipnot
Bağımsız

Denetimden Geçmiş 
31 Aralık 2012

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş 

31 Aralık 2011
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19,884,706 
1,821 

-
15,518,643 

-
-

4,364,242 

92,953,496 
1,468 

-
87,993,667 

-
-

4,958,361 
97,123,796 
53,378,337 

2,407,790 
1,452,730 

-
-

39,884,939 
-
-

42,574,222 
33,651,910 
 (2,353,368)
10,548,022 

-
4 

727,654 
-
-

3,287,380 
 (3,287,380)

144,028 
-
-

61,652 
-
-

82,376 
-
-
-

134,169 
-
-
-

134,169 
-
-
-

6,724,419 
5,369,084 

-
770,815 
584,520 
213,704 

67,445
-
-

44,607 
101,652 

-
-
-

239,867,834

5,344,367 
5,078,919

53,004 
181,488   

30,956
461,416 
100,695 
242,297 

-
103,708 

14,716 
-
-
-

151,701,028 

144,481 
-
-
-

144,481 
-
-
-

50,606 
24,620 

-
500

-
-

25,486 
-
-
-

34,944,484 
25,473,710 
(1,108,390)

9,721,579 
-

4 
857,581 

-
-

3,234,342 
(3,234,342)

90,870,968 
44,975,497 

6,794,665 
4,547,516 

-
-

34,553,290 
-
-

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

 

İlişikteki dipnotlar, bu �nansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.  
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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 Tara�ardan Alacaklar 
1- Ortaklardan Alacaklar 
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 
5- Personelden Alacaklar 
6- Diğer İlişkili Tara�ardan Alacaklar
7- İlişkili Tara�ardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Tara�ardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Tara�ardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 
C- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
D- Finansal Varlıklar 
1- Bağlı Menkul Kıymetler 
2- İştirakler 
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 
4- Bağlı Ortaklıklar
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
9- Diğer Finansal Varlıklar 
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
E- Maddi Varlıklar
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller
4- Makine ve Teçhizatlar 
5- Demirbaş ve Tesisatlar 
6- Motorlu Taşıtlar 
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
9- Birikmiş Amortismanlar (-)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
F- Maddi Olmayan Varlıklar
1- Haklar 
2- Şere�ye 
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri  
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
2- Gelir Tahakkukları  
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar
1- Efektif Yabancı Para Hesapları
2- Döviz Hesapları
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
Varlıklar Toplamı

VARLIKLAR

I- Cari Olmayan Varlıklar   Dipnot
Bağımsız

Denetimden Geçmiş 
31 Aralık 2012

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş 

31 Aralık 2011
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

12

12

 
 
 
9
 
9
 
9

 
 
 
 
9
6

6,7
6,7

6
 

6
 

6
6
6

8

 
 
 
8
8

 
 

21

21
 
 
 
 
 

54,926 
-
-

54,926 
-
-
-
-

99,995 
-

37,500 
-

99,995 
-
-
-
-
-

 (37,500)
4,775,889 
5,048,352 

 (1,593,297)
-
-

1,645,835 
-

889,117 
283,292 

 (1,497,410)
-

190,882 
-
-
-
-

2,190,940 
 (2,000,058)

-
22,062 

-
-

22,062 
3,266,663 

-
-
-
-

3,266,663 
-
-
-

8,410,417 
248,278,251 

5,109 
-
-

5,109
4,403,106 

-
-
-
-

4,403,106 
-
-
-

8,559,363 
160,260,391 

190,882 
-
-
-
-

2,190,940 
 (2,000,058)

-

3,779,655 
3,448,167 
(718,167)

725,055 
-

2,123,721 
-

614,522 
287,778 

 (2,701,421)
-

99,995 
-

37,500 
-

99,995 
-
-
-
-
-

 (37,500)

21,741 
-
-

21,741 
-
-
-
-
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İlişikteki dipnotlar, bu �nansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.  
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İlişikteki dipnotlar, bu �nansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.  

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
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 Tara�ara Borçlar 
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Tara�ara Borçlar
D- Diğer Borçlar 
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 
2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net 
3- Matematik Karşılıklar – Net 
4- Muallak Tazminat Karşılığı – Net
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar – Net
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları  
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3- Maliyet Giderleri Karşılığı
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 
2- Gider Tahakkukları
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

YÜKÜMLÜLÜKLER

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Dipnot
Bağımsız

Denetimden Geçmiş 
31 Aralık 2012

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş 

31 Aralık 2011
20

 
 
 
 

20
19
19

19
19
19
45
 
 
 

45
19
19

19

17
17

17,18
17

 
19

23
 
 

23
19
19
19
19

1,323,809 
12,596 

-
-
-

499,957 
811,256

1,168,731 
500,496 

-
668,235 

-
81,511,207 
66,183,744 

-
4,680,185 

10,647,278 
-
-

1,604,262 
318,702 
170,550 

-
-

6,396,042 
 (5,281,032)

-
9,787,568 

-
-

9,787,568 
128,755

103,976 
15,189 

9,590
-
-
-
-

150,770,159

4,655,208 
-
-

4,655,208 
231,281 
148,181 

83,100 
-
-
-
-
-

87,057,349 

485,230 
231,585 
253,645

-
-
-
-
-

 47,114,378 
37,354,133

-
1,919,797 
7,840,448 

-
-

923,461 
539,169 

-
384,292 

-

566,906 
12,596 

-
-
-

449,161 
105,149 

26,039,450 
-
-
-
-
-
-
-

26,039,450 
29,206,377 

5,831,756 
-
-
-

23,436,855 
 (62,234)

33,080,885 
14,337,489 

-
-
-

18,836,437 
(93,041)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
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İlişikteki dipnotlar, bu �nansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.  

YÜKÜMLÜLÜKLER

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Dipnot
Bağımsız

Denetimden Geçmiş 
31 Aralık 2012

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş 

31 Aralık 2011
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

17
 
 

17,18
 
 

2.28,17

23
23

-
-
-
-

290,321 
290,321 

-
-
-
-
-
-
-
-

26,327,809

-
-
-
-
-
-
-

30,482,191

-
-
-
-

204,454 
204,454 

-

26,037,488 
-
-

25,937,449 
-
-

100,039 

30,277,737 
-
-

30,201,512 
-
-

76,225 

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 Tara�ara Borçlar 
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 
5- Personele Borçlar 
6- Diğer İlişkili Tara�ara Borçlar 
D- Diğer Borçlar 
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar 
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 
2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net 
3- Matematik Karşılıklar – Net 
4- Muallak Tazminat Karşılığı – Net 
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar – Net
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları 
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler  
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı

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)
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ÖZSERMAYE

V- Özsermaye Dipnot
Bağımsız

Denetimden Geçmiş 
31 Aralık 2012

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş 

31 Aralık 2011
2.13,15

 

 

 
 
 
 
 

71,500,000 
71,500,000 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3,842,329 
441,013 

-
66,007 

-
3,335,309 

-

71,500,000 
71,500,000 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 (2,093,101)
70,477 

-
66,007 

-
 (2,229,585)

-
-
-

(34,096,754)
(34,096,754)

7,410,706 
7,410,706 

-
-

42,720,851 
160,260,391 

-
-
-

 (27,056,584)
(27,056,584)

22,894,538 
22,894,538 

-
-

71,180,283 
248,278,251 

15
 

15
 

15

B- Sermaye Yedekleri 
1- Hisse Senedi İhraç Primleri 
2- Hisse Senedi İptal Karları
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4- Yabancı Para Çevirim Farkları
5- Diğer Sermaye Yedekleri
C- Kar Yedekleri 
1- Yasal Yedekler 
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar (Yedekler)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi
6- Diğer Kar Yedekleri 
D- Geçmiş Yıllar Karları 
1- Geçmiş Yıllar Karları 
E- Geçmiş Yıllar Zararları
1- Geçmiş Yıllar Zararları 
F- Dönem Net Karı/(Zararı)
1- Dönem Net Karı
2- Dönem Net Zararı
3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
V- Özsermaye Toplamı
Yükümlülükler Toplamı 

A- Ödenmiş Sermaye 
1- (Nominal) Sermaye 
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
5- Tescili Beklenen Sermaye
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İlişikteki dipnotlar, bu �nansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.  

I-TEKNİK BÖLÜM Dipnot
Bağımsız

Denetimden Geçmiş 
2012

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş 

2011
A- Hayat Dışı Teknik Gelir 
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Yazılan Primler 
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler 
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı 
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı 
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler 
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı 
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri
B- Hayat Dışı Teknik Gider
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar 
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı 
1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı 
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 
4- Faaliyet Giderleri 
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
5.1- Matematik Karşılıklar
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı
6- Diğer Teknik Giderler
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A – B)
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- Reasüröre Devredilen Primler 
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı 
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri

17
17

5,17
5,17

5,17,29
17

10,17

 
 
 

5

17
17,29

5,17
5,10,17

17,29
5,17

5,10,17

5,29
32

5
 

17
17

5,17
5,10,17
5,17,29

17
10,17

 
 
 

5
 
 

6,443,859 
3,967,183 
4,229,073 
4,675,370 
 (446,297)
 (261,890)

 (49,172)
 (212,718)

-
-
-

2,449,351 
-

27,325 
27,325 

-
-

8,136,155 
3,825,855 
3,771,645 
4,543,617 
 (771,972)

54,210 
 (224,775)

278,985 
-
-
-

4,276,120 
-

34,180 
34,180 

-
-

(185,003,708)
 (148,912,771)
 (146,062,375)
 (164,972,413)

18,910,038 
 (2,850,396)
 (1,857,772)

 (992,624)
-
-
-

 (7,208)
 (31,458,064)

-
-
-

 (4,625,665)
 (4,449,427)

 (176,238)
20,697,884 

(107,030,181)
 (78,013,720)
 (77,236,259)

 (137,664,128)
60,427,869 

 (777,461)
 (1,008,655)

231,194 
-
-
-

 (11,578)
 (27,453,283)

-
-
-

 (1,551,600)
 (1,641,273)

89,672 
3,068,507 

205,701,592 
202,406,291 
230,974,012 
232,540,136 

(1,566,124)
-

(28,567,721)
(12,214,779)
(16,352,942)

-
-
-
-

2,597,172 
673,259 
593,453 

79,806 
24,870 

   110,098,688 
109,370,184 
115,712,322 
172,275,284 
(56,562,962)

-
(6,342,138)
(4,691,397)
(1,650,741)

-
-
-
-

418,888 
309,616 
(87,157)
396,773 

-

45



 

İlişikteki dipnotlar, bu �nansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.  

E- Hayat Teknik Gider 
1- Gerçekleşen Hasarlar (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 Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 
3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 
3.1- Hayat Matematik Karşılığı 
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)
3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı 
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı
3.2.2- Kar 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 Giderleri
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri

17
17,29,30

5,17
5,10,17

17,29
 5,17

5,10,17

 
5,29,30
5,29,30

 

 5,29
32

5
 

5

 (5,895,275)
 (6,859,711)
 (6,903,277)
 (6,919,277)

16,000 
43,566 
30,457 
13,109 

-
-
-

2,836,883 
2,836,883 
1,989,430 

847,453 
-
-
-

 (16,606)
 (309,349)

 (1,225,953)
-

 (320,539)

 (9,365,837)
 (7,548,760)
 (7,216,442)
 (7,346,067)

129,625 
 (332,318)
 (314,597)

 (17,721)
-
-
-

 (341,477)
 (341,477)

 (1,117,871)
776,394 

-
-
-

 (10,159)
 (299,996)
 (527,168)

-
 (638,277)

I-TEKNİK BÖLÜM Dipnot
Bağımsız

Denetimden Geçmiş 
2012

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş 

2011

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)

5 548,584 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 (1,229,682)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi
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İlişikteki dipnotlar, bu �nansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.  

I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Dipnot
Bağımsız

Denetimden Geçmiş 
2012

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş 

 2011
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
K- Yatırım Gelirleri
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi
4- Kambiyo Karları
5- İştiraklerden Gelirler
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
9- Diğer Yatırımlar
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
L- Yatırım Giderleri 
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil 
2- Yatırımlar Değer Azalışları 
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar 
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri 
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar 
6- Kambiyo Zararları 
7- Amortisman Giderleri 
8- Diğer Yatırım Giderleri 
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar 
1- Karşılıklar Hesabı 
2- Reeskont Hesabı 
3- Özellikli Sigortalar Hesabı 
4- En�asyon Düzeltmesi Hesabı 
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri 
7- Diğer Gelir ve Karlar 
8- Diğer Gider ve Zararlar 
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları
N- Dönem Net Karı veya Zararı 
1- Dönem Karı ve Zararı
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 
3- Dönem Net Kar veya Zararı
4- En�asyon Düzeltme Hesabı

5

5,35

5
 
 

 
 

5,6,8
 

5
47
47

 
 

5,35
5,35

 
 

 

(4,045,207)
(2,757,052)

(779,030)
-
-

(343,016)
(221,050)

184,419 
(129,478)

-
-

22,894,538 
28,471,733 
(5,577,195)
22,894,538 

-

7,410,706 
7,410,706 

-
7,410,706 

-

737,014 
(554,147)
(162,463)

-
-

1,310,716 
-

238,912 
(96,004)

-
-

20,697,884 
548,584 

-
21,246,468 
17,267,491 
12,155,698 

3,168,703 
1,271,151 

99,289 
-
-

252,111 
-
-

320,539 
 (5,997,019)
(1,513,751)

 (69,711)
 (363,771)

 (2,597,172)
-

 (68,335)
(476,801)
 (907,478)

(3,130,183)
(206,213)
 (282,137)

 (1,460,356)
 (418,888)

-
(58,871)

(430,000)
(273,718)

3,068,507 
 (1,229,682)

-
1,838,825 
7,965,050 
3,162,175 
1,402,275 
2,566,065 

131,938 
-
-

64,320 
-
-

638,277 
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İlişikteki dipnotlar, bu �nansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.  

Dipnot
Bağımsız

Denetimden Geçmiş 
2012

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş 

2011
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları 
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı
 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)
8. Faiz ödemeleri 
9. Gelir vergisi ödemeleri 
10. Diğer nakit girişleri
11. Diğer nakit çıkışları 
 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit  
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
1. Maddi varlıkların satışı 
2. Maddi varlıkların iktisabı 
3. Mali varlık iktisabı 
4. Mali varlıkların satışı
5. Alınan faizler
6. Alınan temettüler
7. Diğer nakit girişleri
8. Diğer nakit çıkışları 
 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları 
1. Hisse senedi ihracı (sermaye artırımı)
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 farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi 
E.  Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)
F.  Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 

206,395,949 
12,230,662 

- 
 (135,947,145) 

 (10,659,293) 
-

72,020,173 
 (1,513,751) 
 (5,038,735) 

2,458,489 
 (34,569,996) 

33,356,180 

5,6,8  
9,11

14
14

- 
(1,414,160)

(236,267,149)
194,072,107 

15,458,205 
-

351,400
 (511,718) 

(28,311,315)

-
-
-
-

26,039,450 
-

26,039,450 
-

31,084,315
       19,862,663 

50,946,978

-
(364,473)

(224,042,417)
228,079,556 

4,089,795
-

196,258
(226,149)
7,732,570

-
-
-
-
-
-
-
-

9,017,552
10,845,111
19,862,663

171,695,850
5,380,530 

-
(144,538,020)

(5,309,881)
-

27,228,479
(206,212)

-
4,916,933 

(30,654,218)
1,284,982 
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İlişikteki dipnotlar, bu �nansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.  

Dipnot Cari Dönem 2012 Önceki Dönem 2011

I.           DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1.1.  DÖNEM KARI/(ZARARI)
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 KARI/(ZARARI) (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 KARI [ (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 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.9.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.9.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.10. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.11. STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.12. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.13. DİĞER YEDEKLER
1.14. 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 KAR
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 ( % )

28,471,733
 (5,577,195)

-
-
-

 22,894,538
 (27,056,584)

(1,144,727)
-

(5,306,773)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0.32
32.02

-
-
-
-
-
-
-

0.10
10.36

-
-
-
-
-
-
-

7,410,706
(34,096,754)

(370,536)
-

(27,056,584)

7,410,706
-
-
-
-

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Kar Dağıtım Tablosu 
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

50



    ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA 
     ANONİM ŞİRKETİ  

       31 Aralık 2012  Tarihi İtibarıyla 

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

            Hazırlanan Tablolara İlişkin Dipnotlar
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1. GENEL BİLGİLER

1.1 ANA ŞİRKETİN ADI VE GRUBUN SON SAHİBİ 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) sermayesinde doğrudan hakimiyeti söz konusu olan 
sermaye grupları %50.00 pay ile Walnut Holding Cooperaite U.A. ve %49.99 pay ile Mehmet Ali Aydınlar’dır.

1.2 KURULUŞUN İKAMETGAHI VE YASAL YAPISI, ŞİRKET OLARAK OLUŞTUĞU ÜLKE VE KAYITLI BÜRONUN ADRESİ (VEYA EĞER 
KAYITLI BÜRONUN OLDUĞU YERDEN FARKLIYSA, FAALİYETİN SÜRDÜRÜLDÜĞÜ ESAS YER)

Şirket, 1992 yılında Türkiye’de tescil edilmiş olup, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) hükümlerine göre kurulmuş Anonim Şirket statüsündedir. Şirket 
raporlama tarihi itibarıyla, Küçükbakkalköy Mah. 2. Bayraktar Sok. No: 22 – 26 34750 Ataşehir-İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir.

1.3 İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU 

Şirket, “Bayındır Hayat Sigorta Anonim Şirketi” adıyla Türkiye’de ve yabancı memleketlerde hayat sigortaları grubuna giren her branşta sigorta 
faaliyetini yürütmek ve özellikle hayat, ferdi kaza ve sağlık sigortaları ile ilgili sigorta, işlemleri yapmak ve aracılık etmek amacıyla kurulmuş olup, 
�ilen sigortacılık faaliyetlerine 1994 yılında başlamıştır. 

6 Şubat 2004 tarihinde Şirket sermayesinin %99.72’sini temsil eden hisse senetleri Mehmet Ali Aydınlar tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu’ndan satın alınarak, 12 Şubat 2004 tarihinde yapılan Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Şirket’in unvanı “Acıbadem Sağlık ve Hayat 
Sigorta Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiştir. 

Şirket sermayesinin %49.99’unu temsil eden Şirket hisseleri, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın (“Hazine Müsteşarlığı”) 13 Kasım 2007 tarih 
ve B.02.1.HZN.0.10.04.01.01 sayılı iznine  müteakip, 17 Aralık 2007 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yoluyla yeni çıkarılan 
hisse senetleri Walnut Holding Cooperaite U.A. �rmasına devredilmiştir. Walnut Holding Cooperaite U.A. uluslararası yatırım şirketi olan Abraaj 
Capital bünyesinde faaliyet göstermektedir.

1.4 KURULUŞUN FAALİYETLERİNİN VE ESAS ÇALIŞMA ALANLARININ NİTELİKLERİNİN AÇIKLAMASI

Faaliyetlerini, 14 Haziran 2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (“Sigortacılık Kanunu”) ile bu 
kanuna dayanılarak Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan diğer yönetmelik ve düzenlemeler çerçevesinde yürütmekte olan Şirket, 31 Aralık
2012 tarihi itibarıyla hayat, ferdi kaza ve sağlık branşlarında poliçe/sözleşme düzenlemektedir/imzalamaktadır. 

1.5 KATEGORİLERİ İTİBARIYLA DÖNEM İÇİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ORTALAMA SAYISI

Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı aşağıdaki gibidir:

1.6 ÜST YÖNETİME SAĞLANAN ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ilişkin, yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst kademe yöneticilere 
cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2,243,895 TL’dir (31 Aralık 2011: 1,775,177 TL).

1.7 FİNANSAL TABLOLARDA; YATIRIM GİDERLERİNİN VE FAALİYET GİDERLERİNİN (PERSONEL, YÖNETİM, ARAŞTIRMA 
GELİŞTİRME, PAZARLAMA VE SATIŞ, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER İLE DİĞER FAALİYET GİDERLERİ) DAĞITIMINDA 
KULLANILAN ANAHTARLAR

Şirketlerce hazırlanacak olan �nansal tablolarda kullanılan anahtara ilişkin usul ve esaslarla ilgili Hazine Müsteşarlığı’nın 4 Ocak 2008 tarih ve 2008/1 
sayılı “Sigortacılık Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge”si yine  
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 9 Ağustos 2010 tarih ve 2010/9 sayılı “Sigortacılık Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal 
Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge” ile değiştirilmiştir.

Buna göre; Hayat dışı, hayat veya emeklilik branşları için yapıldığı kesin olarak belgelenen ve münhasıran bu branşlara ait olduğu konusunda tereddüt 
olmayan giderler, direkt ilgili branşa aktarılmakta, bunun dışında kalan giderlerde ise teknik bölüm faaliyet giderleri öncelikle emeklilik ve sigorta 
bölümlerine son 3 yılda her dönem sonu itibariyle yürürlükte olan poliçe ve emeklilik sayısı oranı ile son 3 yılda üretilen katkı payı ve kazanılmış prim 
oranının aritmetik ortalamasına göre paylaştırılmaktadır. Sigorta bölümüne dağıtılan giderler, hayat ve hayat dışı bölümlerine ise her bir bölüm için son 
3 yılda üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarı ile hasar ihbar adedinin toplam üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarına ve hasar ihbar 
adedine oranlanmasıyla bulunan 3 oranın ortalamasına göre dağıtılmaktadır.

1.8 FİNANSAL TABLOLARIN TEK BİR ŞİRKETLER GRUBUNU MU İÇERDİĞİ

İlişikteki �nansal tablolar, sadece Şirket’in �nansal bilgilerini içermekte olup, Not 2.2 – Konsolidasyon’da daha detaylı anlatıldığı üzere 31 Aralık 2012 
tarihi itibarıyla konsolide �nansal tabloları ayrıca hazırlanmıştır.

Üst ve orta kademe yöneticiler
Diğer personel
Toplam

31 Aralık 2012
29

149
178

31 Aralık 2011
22

150
172
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Daha önce Aydınevler Mah. Efendioğlu Sok. No:7 Küçükyalı İstanbul adresinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Şirket’in genel müdürlüğü 
Küçükbakkalköy Mah. 2. Bayraktar Sok. No: 22 – 26 34750 Ataşehir-İstanbul adresine taşınmıştır. Diğer bilgilerde önceki raporlama döneminden 
itibaren herhangi bir değişiklik yoktur.

1.10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bu bölümün ilerleyen kısımlarında 46 – Raporlama Döneminden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar notunda detaylı bir şekilde yer verilmiştir.

2. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ 

2.1 HAZIRLIK ESASLARI 

2.1.1 FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİNDE KULLANILAN TEMELLER VE KULLANILAN ÖZEL MUHASEBE POLİTİKALARIYLA
İLGİLİ BİLGİLER 

Şirket, �nansal tablolarını, Sigortacılık Kanunu’nun 18 inci maddesi ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 11inci 
maddelerine dayanılarak Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları 
Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemeler çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”), Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları (“TFRS”) ve Hazine Müsteşarlığı tarafından muhasebe ve �nansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer  yönetmelik,
 açıklama ve genelgelere (tümü “Raporlama Standartları”) uygun olarak hazırlamaktadır.

Söz konusu yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; sigorta sözleşmelerine, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi 
ve konsolide �nansal tablolar, kamuya açıklanacak �nansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların 
Hazine Müsteşarlığı’nca çıkarılacak tebliğler ile belirleneceği belirtilmiş olup, bu hususları içeren müteakip düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun (“TMSK”) TFRS’ler arasında yer alan “Sigorta sözleşmeleri”ne ilişkin 4 numaralı Standardı 31 Aralık 2005 
tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, 25 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte Uluslararası Muhasebe 
Standartları Kurulu’nun sigorta sözleşmelerine ilişkin projesinin ikinci bölümü henüz tamamlanmadığı için TFRS 4’ün bu aşamada uygulanmayacağı 
belirtilmiş, bu kapsamda 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren teknik 
karşılıkları konu alan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” 
(“Teknik Karşılıklar Yönetmeliği”) ve sonrasında bu yönetmeliğe istinaden açıklama ve düzenlemelerin olduğu bir takım genelge ve sektör duyuruları 
yayımlanmıştır. Bu yönetmelik, genelge ve sektör duyuruları ile getirilen düzenlemelere ilişkin uygulanan muhasebe politikaları ileriki bölümlerde her 
biri kendi başlığı altında özetlenmiştir. Bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi hususu Hazine Müsteşarlığı 
tarafından yayımlanan 28 Aralık 2007 tarih ve 2007/26 sayılı “Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine 
İlişkin Genelge” ile düzenlenmiştir. 

Buna göre; bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesine ilişkin Hazine Müsteşarlığı’nca tebliğ çıkarılıncaya 
kadar, uygulamada aksaklık olmamasını teminen, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesinin TMSK’nın 
ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılması gerekli görülmüştür. Sonrasında, 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ” yayımlanarak 
söz konusu tebliğde ön görülen tarihler itibarıyla konsolidasyon esasları yürürlüğe konulmuştur. 

Hazine Müsteşarlığı’nın 12 Ağustos 2008 tarihli 2008/36 sayılı “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen 
Ortaklık ve İştiraklerdeki Yatırımlarının Bireysel Finansal Tablolarına Yansıtılmasına İlişkin Sektör Duyurusu”nda, şirketlerin TMS 27 – Konsolide ve 
Bireysel Finansal Tablolar standardından muaf tutulmuş olmasına rağmen, bireysel �nansal tablo hazırlanması sırasında bağlı ortaklık, birlikte kontrol 
edilen ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımların TMS 27’nin 37 nci paragrafında belirtilen maliyet yöntemine veya TMS 39 – Finansal Araçlar: 
Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına uygun olarak muhasebeleştirilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

18 Nisan 2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ” ile, sigorta şirketleri tarafındna hazırlanan 
�nansal tabloların önceki dönemlerle ve diğer şirketlerin �nansal tabloları ile karşılaştırılabilir olmasını teminen, şirketlerin hazırlayacakları �nansal 
tabloların şekil ve içeriği düzenlenmiştir. 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile TMSK kuruluş maddesi olan 2499 sayılı kanunun ek 1. maddesi iptal edilmiş ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“Kurum”) 
kurulmuştur. 

Bu Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 1. maddesi uyarınca, Kurum tarafından yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye 
kadar, bu hususlara ilişkin mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecektir. Bu durum raporlama dönemi itibarıyla, Sunuma İlişkin Temel 
Esaslar’da herhangi bir değişikliğe yol açmamaktadır. 

1. GENEL BİLGİLER (devamı)

1.9 RAPORLAYAN İŞLETMENİN ADI VEYA DİĞER KİMLİK BİLGİLERİ VE BU BİLGİDE ÖNCEKİ RAPORLAMA DÖNEMİNDEN BERİ 
OLAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirket’in Ticaret Unvanı  : Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi
Şirket’in Genel Müdürlüğü’nün Adresi : Küçükbakkalköy Mah. 2. Bayraktar Sok. No: 22-26 34750 Ataşehir - İstanbul
Şirket’in elektronik site adresi  : www.acibademsigorta.com.tr
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2. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ  (devamı)

2.1.2 FİNANSAL TABLOLARIN ANLAŞILMASI İÇİN UYGUN OLAN DİĞER MUHASEBE POLİTİKALARI

HİPERENFLANSYONİST ÜLKELERDE MUHASEBELEŞTİRME 

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin �nansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla TMS 29 – Yüksek En�asyonlu Ekonomilerde Finansal 
Raporlama’ya uygun olarak, TL’nin genel satın alım gücündeki değişmeler nedeniyle yapılan düzeltmeleri yansıtacak şekilde ifade edilmiştir. TMS 29, 
yüksek en�asyonlu ekonomilerin para birimi ile hazırlanan �nansal tabloların raporlama dönemindeki ölçüm biriminden gösterilmesini ve önceki 
dönemlere ait bakiyelerin de aynı birimden gösterilmesini öngörmektedir. Hazine Müsteşarlığı’nın 4 Nisan 2005 tarihli ve 19387 numaralı yazısına 
istinaden Şirket, 31 Aralık 2004 tarihli �nansal tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15 Ocak 2003 tarihli ve 25290 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”de (“Seri: XI No: 25 Sayılı Tebliğ”) yer alan “Yüksek 
En�asyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi” ile ilgili kısımdaki hükümlere göre düzelterek 2005 yılı açılış �nansal tablolarını hazırlamıştır. 

Hazine Müsteşarlığı’nın aynı yazısına istinaden 2005 yılı başından itibaren �nansal tabloların en�asyona göre düzeltilmesi uygulaması sona ermiştir. 
Dolayısıyla, 31 Aralık 2012 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan varlık ve yükümlülükler ile sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık 2004 
tarihine kadar olan girişler için 31 Aralık 2004 tarihine kadar en�asyona göre düzeltilmiş değerleriyle, bu tarihten sonra olan girişler ise elde etme 
maliyetleri ile gösterilmiştir.

DİĞER MUHASEBE POLİTİKALARI

Diğer muhasebe politikalarına ilişkin bilgiler, yukarıda 2.1.1 - Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe 
politikalarıyla ilgili bilgiler kısmında ve bu raporun müteakip bölümlerinde her biri kendi başlığı altında açıklanmıştır.

2.1.3 GEÇERLİ VE RAPORLAMA PARA BİRİMİ 

İlişikteki �nansal tablolar, Şirket’in geçerli para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur. 

2.1.4 FİNANSAL TABLOLARDA SUNULAN TUTARLARIN YUVARLANMA DERECESİ 

TL olarak verilen �nansal bilgiler, en yakın tam TL değerine yuvarlanarak gösterilmiştir.

2.1.5 FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİNE KULLANILAN ÖLÇÜM TEMELİ 

Finansal tablolar, güvenilir ölçümü mümkün olması durumunda gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen Şirket’in kendi portföyünde ve riski hayat 
poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar arasında yer alan alım satım amaçlı �nansal varlıklar ve satılmaya hazır �nansal varlıklar olarak sını�anmış 
�nansal varlıklar hariç yüksek en�asyon döneminin sona erdiği tarih kabul edilen 31 Aralık 2004 tarihine kadar en�asyon muhasebesinin etkileride göz 
önünde bulundurularak tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır.

2.1.6 MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR 

Cari dönemde muhasebe politikaları ve tahminlerinde yapılan bir değişiklik veya hata bulunmamaktadır. Muhasebe tahminlerine ilişkin açıklamalar 
3 – Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri notunda verilmiştir.

2.2 KONSOLİDASYON 

Hazine Müsteşarlığı tarafından 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin 
Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ”i ile sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin; 31 Mart 2009 tarihinden itibaren 
konsolide �nansal tablo yayımlaması istenmektedir. 

Hazine Müsteşarlığı’nın 12 Ağustos 2008 tarih 2008/37 sayılı “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen 
Ortaklık ve İştiraklerdeki Yatırımlarının Bireysel Finansal Tablolarına Yansıtılmasına İlişkin Sektör Duyurusu”nda, bireysel �nansal tablo hazırlanması 
sırasında bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımların TMS 27 – Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standardının 
37’nci paragrafında belirtilen maliyet yöntemine veya TMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına uygun olarak muhasebeleştirilmesinin 
mümkün olduğu belirtilmektedir. Söz konusu duyurulara paralel olarak Şirket, raporlama dönemi itibarıyla bağlı ortaklık ve iştiraklerini, konsolide 
olmayan �nansal tablolarında varsa değer düşüklüğü ile ilgili karşılıkları ayırmak suretiyle, maliyet yöntemine göre muhasebeleştirmiştir.

Şirket, 30 Haziran 2012 tarihinden itibaren bağlı ortaklığı konumundaki Acıbadem Grubu Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ’nin aktif büyüklüğünün 
Şirket’in aktif büyüklüğünün %1’ini geçmesi nedeniyle konsolide �nansal tablo hazırlanmaya başlamıştır. Söz konusu konsolide �nansal tablolar, Hazine 
Müsteşarlığı’nın ilgili düzenlemelerine paralel olarak konsolide olmayan �nansal tablolardan ayrı olarak hazırlanmakta ve yayımlanmaktadır.  

2.3 BÖLÜM RAPORLAMASI 

Bir faaliyet bölümü, Şirket’in faaliyet gösterdiği iş alanlarının, diğer faaliyet bölümleri ile yapılan işlemlerden doğan hasılat ve harcamalar dahil, hasılat 
elde eden ve harcama yapabilen ve Yönetim Kurulu (karar almaya yetkili mercii olarak) tarafından faaliyet sonuçları düzenli bir şekilde gözden geçirilen, 
performansı ölçülen ve �nansal bilgileri ayırt edilebilen bir parçasıdır. Şirket’in faaliyet gösterdiği ana coğra� alan Türkiye olduğu için coğra� bölümlere 
göre raporlama sunulmamış, faaliyet alanı bölümlerine göre raporlama sunulmuştur.
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2.4 YABANCI PARA KARŞILIKLARI 

İşlemler, Şirket’in fonksiyonel para birimi olan TL olarak kaydedilmektedir. Yabancı para cinsinden gerçekleştirilen işlemler, işlemlerin gerçekleştirildiği 
tarihlerdeki geçerli olan kurlardan kaydedilmekte olup, bilançoda yer alan yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülükler, raporlama dönemindeki 
kurlardan TL’ye çevrilmiş ve çevrim sonucu oluşan çevrim farkları sonucun pozitif veya negatif olmasına göre ilişikteki �nansal tablolarda kambiyo karları 
veya kambiyo zararları hesaplarına yansıtılmıştır.

2.5 MADDİ DURAN VARLIKLAR 

Maddi duran varlıklar, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan dönem için en�asyona göre düzeltilmiş maliyet tutarları ile izlenmektedir. Daha sonraki 
dönemlerde maddi duran varlıklar için herhangi bir en�asyon düzeltmesi yapılmamış, 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla en�asyona göre endekslenmiş 
tutarlar, varsa değer düşüklüğü için ayrılan karşılıklar düşülmek suretiyle maliyet tutarı olarak kabul edilmiştir. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren satın 
alınan maddi duran varlıklar, maliyetlerinden varsa kur farkı ve �nansman giderleri gibi tutarlar düşüldükten sonra kalan değerleri üzerinden, varsa değer 
düşüklüğü için ayrılan karşılıklar düşülmek suretiyle kayıtlara yansıtılmaktadır.

Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar, net elden çıkarma hasılatı ile ilgili maddi duran varlıkların net de�er değerleri 
arasındaki fark olarak hesaplanmakta ve ilgili dönemin gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 

Maddi duran varlıklara yapılan normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak muhasebeleştirilmektedir. 

Şirket’in mülkiyetinde olan gayrimenkullerde herhangi bir ipotek bulunmamaktadır.

Muhasebe tahminlerinde, cari döneme önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması beklenen değişiklik bulunmamaktadır.

Maddi duran varlıklar için ilgili amortisman payları faydalı ömürleri esas alınarak maliyet değerleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak 
hesaplanmaktadır. Maddi duran varlıkların amortismanında kullanılan oranlar ve tahmini ekonomik ömür olarak öngörülen süreler aşağıdaki gibidir:

2.6 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira geliri veya sermaye kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkullerdir. 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, elde edinimlerinde işlem maliyetleri de dâhil edilmek üzere elde etme maliyetleri ile kayıtlara alınmaktadır.

Şirket, yatırım amaçlı gayrimenkulleri ilk kayda alınmalarına müteakip, maddi duran varlıklar için uygulanan maliyet yöntemi ile ölçmektedir (birikmiş 
amortismanlar ve varsa değer düşüklüğü için ayrılan karşılıklar düşülmek suretiyle). İlgili gayrimenkullerin ekonomik ömrü 50 yıl olup, %2 oranında 
amortismana tabi tutulmaktadır. 

2.7 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

Şirket’in maddi olmayan duran varlıkları yazılım programlarından oluşmaktadır. Maddi olmayan duran varlıklar TMS 38 – Maddi Olmayan Duran 
Varlıklar standardı uyarınca kayıtlara maliyet bedelleri üzerinden alınmaktadır. Maddi olmayan duran varlıkların maliyetleri, 31 Aralık 2004 tarihinden 
önce aktife giren varlıklar için aktife girdikleri tarihten yüksek en�asyon döneminin sona erdiği tarih olarak kabul edilen 31 Aralık 2004’e kadar geçen 
süre dikkate alınıp en�asyon düzeltmesine tabi tutularak daha sonraki tarihteki girişler ise ilk alış bedelleri üzerinden �nansal tablolara yansıtılmaktadır.

Şirket, maddi olmayan duran varlıklara ilişkin tükenme paylarını, ilgili varlıkların faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemini kullanarak 
maliyet değerleri üzerinden %6.66 ile %33.33 oranları arasında ayırmaktadır. Muhasebe tahminlerinde, cari döneme önemli bir etkisi olan ya da sonraki 
dönemlerde önemli bir etkisi olması beklenen değişiklik bulunmamaktadır.

2.8 FİNANSAL VARLIKLAR 

Finansal varlıklar; nakit mevcudunu, sözleşmeden doğan ve karşı tara�an nakit veya başka bir �nansal varlık edinme veya karşılıklı olarak �nansal 
araçları değiştirme hakkını ya da karşı tarafın sermaye aracı işlemlerini ifade eder. 

Finansal varlıkların alım ve satım işlemleri teslim tarihinde muhasebeleştirilmektedir. Finansal varlıklar, alım-satım amaçlı �nansal varlıklar, vadeye 
kadar elde tutulacak �nansal varlıklar, satılmaya hazır �nansal varlıklar ve kredi ve alacaklar olarak dört grupta sını�andırılabilir. 

Alım-satım amaçlı �nansal varlıklar, gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülmekte ve ölçüm sonucu oluşan kazanç ya da kayıplar gelir tablosuna 
yansıtılmaktadır. Alım-satım amaçlı �nansal varlıkların elde tutulması süresince kazanılan faiz gelirleri ile elde etme maliyeti ile ilgili �nansal varlıkların 
gerçeğe uygun değerleri arasındaki fark, gelir tablosunda faiz gelirleri içinde gösterilmekte olup söz konusu �nansal varlıkların vadesinden önce elden 
çıkarılması sonucunda oluşan kar veya zarar ticari kar/zarar olarak muhasebeleştirilmektedir. Bu tür kazanç ve kayıplar ilişikteki �nansal tablolarda, 
“�nansal yatırımların nakde çevrilmesinden elde edilen karlar” ve “yatırımların nakde çevrilmesi sonucunda oluşan zararlar” hesaplarında gösterilmiştir.   

Maddi Duran Varlıklar
Demirbaş ve tesisatlar
Finansal kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlılar
Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil)

Tahmini Ekonomik Ömür (Yıl)
3-15

5
5

Amortisman Oranı  (%)
6.6-33.3

20
20
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2.8 FİNANSAL VARLIKLAR (devamı)

Kredi ve alacaklar, sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve borçluya para, mal ve hizmet sağlama 
yoluyla yaratılan türev olmayan �nansal varlıklardır. Şirket’in �nansal tablolarında kredi ve alacaklar, var ise değer düşüklüğü için ayrılan karşılık tutarı 
düşülerek, etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyet bedelleri üzerinden ölçülmektedir.

Vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıklar, vade sonuna kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar 
elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve kredi ve alacaklar dışında kalan 
�nansal varlıklardan oluşmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıklar ilk kayda alımlarını takiben, var ise değer düşüklüğü için ayrılan karşılık 
tutarları düşülerek, etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyet bedelleri üzerinden ölçülmektedir.
 
Satılmaya hazır �nansal varlıklar, kredi ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar ve alım-satım amaçlılar dışında kalan �nansal varlıklardan 
oluşmaktadır. Satılmaya hazır �nansal varlıkların ilk kayda alınmaları maliyet bedelleri üzerinden olup, ilgili �nansal varlığın edinimi ile doğrudan 
ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu maliyet bedellerine ilave edilmektedir. Söz konusu satılmaya hazır �nansal varlıklar, izleyen dönemlerde 
gerçeğe uygun değerleriyle ölçülmektedirler. Satılmaya hazır �nansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan ve faiz getirili 
�nansal varlıkların etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetleri ile gerçeğe uygun değerleri arasındaki farkı ifade eden gerçekleşmemiş kazanç 
ve kayıplar özkaynak kalemleri içerisinde “Finansal Varlıkların Değerlemesi” hesabında gösterilmektedir. Satılmaya hazır �nansal varlıkların elden 
çıkarılması durumunda gerçeğe uygun değer uygulaması sonucunda özkaynak hesaplarında biriken tutarlar, gelir tablosuna aktarılmaktadır.

Aktif bir piyasada işlem görmeyen �nansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri, gerçeğe uygun değer belirleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmakta; faiz, 
vade ve benzeri diğer koşullar bakımından aynı nitelikli piyasalarda işlem gören �nansal varlıkların piyasa �yatları baz alınarak gerçeğe uygun değer tespiti 
yapılmaktadır.

İştirakler, Şirket’in konsolide olmayan �nansal tablolarında satılmaya hazır �nansal varlık olarak sını�andırılmakta ve teşkilatlanmış piyasalarda işlem 
görmeyen ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen iştirakler, değer düşüklüğü ile ilgili karşılıklar düşüldükten sonra, maliyet bedelleri 
ile konsolide olmayan �nansal tablolara yansıtılmaktadır.

Bağlı ortaklıklar, Şirket’in faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla �nansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücüne sahip olduğu işletmelerdir. Bağlı 
ortaklıklar, Şirket’in konsolide olmayan �nansal tablolarında, varsa değer düşüklüğü ile ilgili karşılık düşüldükten sonra, maliyet bedelleri ile konsolide 
olmayan �nansal tablolara yansıtılmaktadır.

ÖZEL ARAÇLAR 

İkrazlar, Şirket’in tasdikli hayat sigortası tarifelerine ilişkin olarak teknik esaslarda belirtilen süre boyunca (Hayat Sigortası Genel Şartlarına göre bu süre 
asgari 3 yıldır) prim ödemesi yapan hayat sigortalılarıyla ilgili tarifenin iştira tablosundaki tutarların belirli bir oranı dahilinde hayat sigorta poliçesinin 
iadesi karşılığında verdikleri ödünç para tutarlarını ifade etmektedir. Şirket’in, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla sigortalılara kullandırdığı kredilerin toplam 
tutarı 727,654 TL’dir (31 Aralık 2011: 857,581 TL). Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar, Şirket tarafından hayat poliçesi sahipleri adına 
yatırıma yönlendirilen tutarlar üzerinden iktisap edilen �nansal varlıklardan oluşmaktadır. 

Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar, sigortalıların hak ve menfaatleri aleyhine bir durum yaratmaması kaydıyla, her biri kendi içinde; 
alım-satım amaçlı, satılmaya hazır, vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıklar ve kredi ve alacaklar olarak sını�andırılabilmekte ve yukarıdaki esaslar 
dahilinde değerlemeye tabi tutulmaktadır. 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Şirket’in riski hayat poliçesi sahiplerine ait yatırımları, alım-satım amaçlı �nansal varlıklar, satılmaya hazır �nansal varlıklar, 
vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıklar ve kredi ve alacaklar olmak üzere dört grupta sını�andırılmıştır.
 
Satılmaya hazır �nansal varlık olarak sını�anan �nansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri ile etkin faiz yöntemine göre hesaplanan itfa edilmiş maliyet 
bedelleri arasındaki farkın, fon bazında yapılan değerlendirme sonucunda pozitif çıkması durumunda, söz konusu değerleme farklarının Şirket’e ait olan 
kısmını temsil eden %10’u özsermaye altında, sigortalılara ait olan kısmını temsil eden %90’ı sigortacılık teknik karşılıkları içerisinde ‘Hayat Matematik 
Karşılıkları’ hesabında takip edilmektedir. Farkın negatif çıkması durumunda, söz konusu değerleme farklarının %100’ü özsermaye altında 
muhasebeleştirilmektedir. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, fon bazında yapılan değerlendirmeler sonucunda satılmaya hazır �nansal varlık olarak 
sını�anmış riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlardan sağlanan gerçekleşmemiş kazançların %90’ı için 1,333,208 TL (31 Aralık 2011: Yoktur) 
tutarında ilave karşılık ayrılmış; gerçekleşmemiş kazançların %10’u ile gerçekleşmemiş kayıpların %100’ü için vergi etkileri öncesi toplam 148,134 TL 
(31 Aralık 2011: (2,256,348) TL) tutarında kazanç özkaynaklar altında ‘Finansal Varlıkların Değerlemesi’ hesabında muhasebeleştirilmiştir.

Alım-satım amaçlı olarak sını�anan ve gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen �nansal varlıklar, dahil edildikleri fon içerisinde kar payı hesaplamasına 
farklı bir değerleme yöntemi ile konu olduklarında, ilgili �nansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri ile kar payı hesaplamasına konu olan değerleri 
arasındaki farkın sigortalıya ait olan %90 oranındaki kısmı için sigortacılık teknik karşılıkları içerisinde ‘Hayat Matematik Karşılıkları’ hesabında ilave 
karşılık ayrılmaktadır. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla bu karşılıkların tutarı 52,623 TL dir (31 Aralık 2011: 13,442 TL). 

KAYITLARDAN ÇIKARMA 

Finansal varlıklar, Şirket’in bu varlıklar üzerindeki sözleşmeye bağlı haklardaki kontrolünü kaybettiği zaman kayıtlardan çıkarılmaktadır. Bu durum bu 
hakların gerçekleşmesi, vadesinin dolması veya teslim edilmesi durumunda oluşur.
2.9 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 
FİNANSAL VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 

Bir �nansal varlık ya da �nansal varlık grubu, sadece ve sadece ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla zarar/kayıp olayının 
meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının ilgili �nansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini 
nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğradığı 
varsayılır ve değer düşüklüğü zararı oluşur. Şirket her bilanço döneminde, bir �nansal varlık veya �nansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına 
ilişkin ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirmektedir.

Kredi ve alacaklar �nansal tablolarda, tahsil edilememe riskine karşı ayrılan özel karşılıklar düşüldükten sonraki net tutarlarıyla gösterilmiştir. 
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2.9 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ (devamı)
FİNANSAL VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ (devamı)  

Kredi ve alacaklar tutarlarının tahsil edilemeyecek olduğunu düzenli incelemeler neticesinde gösteren bir durumun söz konusu olması halinde alacaklar 
için tahsil edilebileceği tutara kadar özel karşılık ayrılmaktadır.

Sermaye araçlarının geri kazanılabilir tutarı o aracın gerçeğe uygun değeridir. Gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen borçlanma araçlarının geri 
kazanılabilir tutarı tahmini gelecekteki nakit akımlarının piyasadaki faiz oranları ile bugünkü değere indirgenmiş halini ifade eder.

Değer düşüklüğü kayıtlara alındıktan sonra oluşan bir olay eğer değer düşüklüğünün geri çevrilmesini nesnel olarak sağlıyorsa değer düşüklüğünün geri 
çevrimi yapılır. İtfa edilmiş maliyet bedelleri üzerinden ölçülen �nansal varlıklar ile satılmaya hazır �nansal varlık olarak sını�andırılmış borçlanma 
senetlerindeki değer düşüklüğünün geri çevrilmesi kar veya zarar hesaplarından yapılır. 

Satılmaya hazır �nansal varlık olarak sını�andırılmış sermaye araçlarından oluşan �nansal varlıklardaki değer düşüklüğünün geri çevrilmesi ise doğrudan 
özkaynak hesaplarından yapılır.

DURAN VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 

Şirket, her bilanço döneminde varlıklarının değer düşüklüğüne uğramış olabileceğine dair herhangi bir belirtinin bulunup bulunmadığını değerlendirmektedir. 
Böyle bir belirtinin mevcut olması durumunda ilgili varlığın geri kazanılabilir tutarını TMS 36 – Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe 
Standardı çerçevesinde tahmin etmekte ve geri kazanılabilir tutarın ilgili varlığın de�er değerinin altında olması durumunda değer düşüklüğü karşılığı 
ayırmaktadır. Dönemin reeskont ve karşılık giderleri Not 47 – Diğer’de detaylı olarak sunulmuştur.

2.10 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla Şirket’in türev �nansal araçları bulunmamaktadır.

2.11 FİNANSAL ARAÇLARIN NETLEŞTİRİLMESİ 

Finansal varlık ve yükümlülükler �nansal tablolarda, Şirket’in netleştirmeye yönelik bir hakka veya yaptırım gücüne sahip olması, ilgili �nansal varlık ve 
yükümlülüğü net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olması veya ilgili �nansal varlık ve yükümlülüğü eşzamanlı olarak sonuçlandırma 
hakkına sahip olması durumlarında net tutarları üzerinden gösterilmektedir.

Gelir ve giderler, sadece Raporlama Standartları’nca izin verildiği sürece veya Şirket’in alım satım işlemleri gibi benzer işlemler sonucu oluşan kar ve 
zararlar için net olarak gösterilmektedir.

2.12 NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 

Nakit akış tablolarının hazırlanmasına esas olan “nakit ve nakit benzerleri”; Şirket’in serbest kullanımında olan veya bloke olarak tutulmayan kasa, alınan 
çekler, diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar ve vadesiz banka mevduatları ile orijinal vadesi üç aydan kısa olan bankalardaki vadeli mevduatlar olarak 
tanımlanmaktadır. Dönemin nakit ve nakit benzeri varlıkları Not 14 – Nakit ve nakit benzeri varlıklar’da detaylı olarak sunulmuştur.

2.13 SERMAYE 

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, Şirket’in sermayesinde doğrudan hakimiyeti söz konusu olan sermaye grupları %50.00 pay ile Walnut Holding 
Cooperaite UA ve %49.99 pay ile Mehmet Ali Aydınlar’dır. 

Şirket’in 71,500,000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin 35,750,000 TL’si A Grubu, 35,750,000 TL’si B Grubu paylara ayrılmıştır.

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIRIMLARI VE KAYNAKLARI 

Yoktur.

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNE TANINAN İMTİYAZLAR 

Yoktur.

ŞİRKET’TE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ 

Yoktur. 

ŞİRKET’İN GERİ SATIN ALINAN KENDİ HİSSELERİ 

Yoktur.

Adı

Walnut Holding Cooperaite UA (B Grubu)
Mehmet Ali Aydınlar (A Grubu)
Diğer (A Grubu)
Ödenmiş Sermaye

35,750,000
35,743,838

6,162
71,500,000

50.00
49.99
0.01

100.00

35,750,000
35,743,838

6,162
71,500,000

50.00
49.99
0.01

100.00

31 Aralık 2012   31 Aralık 2011

Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)
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2.14 SİGORTA VE YATIRIM SÖZLEŞMELERİ - SINIFLANDIRMA 

Poliçe sahibinin olumsuz etkilenmesine neden olan, önceden tanımlanmış gelecekteki belirsiz bir olayın (sigorta ile teminat altına alınan olay) gerçekleşmesi 
durumunda, Şirket’in poliçe sahibinin zararını tazmin etmeyi kabul etmek suretiyle önemli bir sigorta riskini kabullendiği sözleşmeler sigorta sözleşmesi 
olarak sını�andırılmaktadır. Sigorta riski, �nansal risk dışında kalan riskleri kapsamaktadır. Sigorta sözleşmeleri kapsamında alınmış olan bütün primler 
yazılan primler hesabı altında gelir olarak muhasebeleştirilmektedir.

Değişkeni sözleşmenin tara�arından birine özgü olmayan �nansal olmayan bir değişken durumunu hesaba katan belirli bir faiz oranı, �nansal araç �yatı, 
mal �yatı, döviz kuru, faiz veya �yat endeksleri, kredi notu ya da kredi endeksi veya diğer değişkenlerin bir veya daha fazlasındaki yalnızca değişikliklere 
dayanan ödemeyi yapmayı öngören sözleşmeler yatırım sözleşmeleri olarak sını�andırılmaktadır. 

Şirket’in birikimli hayat sigortası ile sermaye itfa sigortası ürünleri yukarıdaki tanım çerçevesinde yatırım sözleşmesi olarak sını�andırılmıştır. Birikimli 
hayat ürünlerinde, poliçe sahiplerinden alınan primlerin tamamı Raporlama Standartları çerçevesinde gelir olarak muhasebeleştirilmekte, primin poliçe 
sahibi adına birikime yönlendirilen kısmı �nansal tablolarda hayat matematik karşılıkları hesabı altında yükümlülük olarak gösterilmek suretiyle 
giderleştirilmektedir.

2.15 SİGORTA VE YATIRIM SÖZLEŞMELERİNDE İSTEĞE BAĞLI KATILIM ÖZELLİKLERİ 

Sigorta ve yatırım sözleşmelerindeki isteğe bağlı katılım özelliği, garanti edilen faydalara ilaveten, aşağıda yer alan ek faydalara sahip olmaya yönelik 
sözleşmeye dayalı bir haktır.

 (i)  Sözleşmeye dayalı toplam faydaların önemli bir kısmını teşkil etmeye namzet;
 (ii)  Tutarı ve zamanlaması sözleşme gereği ihraç edenin takdirinde olan; ve 
 (iii) Sözleşme gereği aşağıdakilere dayalı olan:
  (1) Belirli bir sözleşmeler havuzunun veya belirli bir sözleşme türünün performansına;
  (2) İhraç eden tarafından elde tutulan belirli bir varlık havuzunun gerçeklemiş ve/veya gerçekleşmemiş yatırım gelirlerine; veya
  (3) Sözleşme ihraç eden şirketin, fonun veya başka bir işletmenin kar veya zararına.

Şirket’in raporlama dönemi itibarıyla, isteğe bağlı katılım özelliği olan sigorta veya yatırım sözleşmesi bulunmamaktadır.

2.16 İSTEĞE BAĞLI KATILIM ÖZELLİĞİ OLMAYAN YATIRIM SÖZLEŞMELERİ

Şirket’in birikimli hayat sigortası ürünlerinde, poliçe sahiplerinin birikimlerinin yatırıma sevk edilmesi sonucu elde edilecek getiri oranının, “teknik faiz”in 
altında olması durumunda aradaki fark  Şirket tarafından karşılanmakta, üzerinde olması durumunda ise garanti unsuruna ilaveten poliçe sahiplerine 
kar payı olarak dağıtılmaktadır. Ancak Şirket, kullanmada bazı sözleşmesel ve rekabete dayalı kısıtlamaların bulunmasından dolayı bu sözleşmelerini 
isteğe bağlı katılım özelliği olmayan yatırım sözleşmesi olarak sını�amaktadır. 

Bu ürünlerde, birikimlerin yatırıma yönlendirilmesi sonucunda elde edilen tüm getiri, yukarıda bahsedilen muhasebe politikalarına uygun olarak gelir 
tablosunda veya özsermaye hesapları altında muhasebeleştirilmekte, bunun karşılığında tüm sözleşme borç olarak hayat matematik karşılığı içerisinde 
gösterilmektedir.

2.17 BORÇLAR 

Finansal yükümlülükler; başka bir işletmeye nakit yada başka bir �nansal varlık verilmesini gerektirecek işlemler sonucunda oluşan yükümlülükleri 
ifade etmektedir. Şirket’in �nansal tablolarında �nansal yükümlülükler, etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş baliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. 
Bir �nansal yükümlülük ödendiğinde kayıtlardan çıkarılmaktadır.

2.18 VERGİLER 

KURUMLAR VERGİSİ 

Kurum kazançları %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen 
giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve diğer indirimlerin (yatırım teşvikleri gibi) düşülmesi sonucu 
bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) 
stopaj yapılmaz. Bu kurumlar dışındakilere yapılan temettü ödemeleri üzerinde %15 oranında stopaj uygulanır. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere 
yapılan kar dağıtımlarına ilişkin stopaj oranlarının uygulanmasında, ilgili Çi�e Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında yer alan uygulamalar da göz 
önünde bulundurulur. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. Geçici vergiler o yıl kazançlarının tabi olduğu kurumlar vergisi 
oranında hesaplanarak ödenir. Yıl içinde ödenen geçici vergiler, o yılın yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisine 
mahsup edilebilmektedir.

En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların %75’i, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde 
sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle özkaynaklarda 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. Şirket’in 
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla önümüzdeki yıllarda kullanılabilecek durumda olan indirilebilir mali zararı bulunmamaktadır (31 Aralık 2011: 10,064,013 TL). 

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.
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2.18 VERGİLER (devamı)

ERTELENMİŞ VERGİ

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, TMS 12 – Gelir Vergileri standardı uyarınca varlıkların ve yükümlülüklerin �nansal tablolarda gösterilen 
değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki “geçici farklar” üzerinden vergi etkilerinin hesaplanması suretiyle 
belirlenmektedir. Vergi mevzuatına göre varlıkların yada borçların iktisap tarihinde oluşan mali ya da ticari karı etkilemeyen farkları bu hesaplamanın 
dışında tutulmaktadır. Hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ile ertelenmiş vergi yükümlülükleri, �nansal tablolarda, sadece Şirket’in cari vergi 
varlıklarını, cari vergi yükümlülükleri ile netleştirmek için yasal bir hakkı varsa net olarak gösterilmektedir.

TMS 12 standardının ‘Muhasebeleştirilmemiş ertelenmiş vergi varlığının tekrar değerlendirilmesi’ başlığı altında; işletmelerin her bilanço gününde 
önceki dönemlerde, muhasebeleştirmediği ertelenmiş vergi varlıklarını tekrar gözden geçirmesi ve bu gözden geçirme sonucunda bir işletmenin ileriki 
dönemde vergiye tabi kâr elde etmesinin olası olması halinde bu tutarlarla sınırlı olmak üzere önceden muhasebeleştirilmeyen ertelenmiş vergi varlığının 
muhasebeleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede Şirket 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, daha önceden yeterli gelir elde edilemeyeceği gerekçesi 
ile muhasebeleştirmediği mali zararları ile vergi avantajları için ertelenmiş vergi varlığı hesaplamaya başlamıştır. 

Varlıkların değerlemesi sonucu oluşan değerleme farkları gelir tablosunda muhasebeleştirilmişse, bunlara ilişkin cari dönem kurumlar vergisi ile 
ertelenmiş vergi geliri veya gideri de gelir tablosunda; doğrudan doğruya özkaynak hesaplarında muhasebeleştirilmişse, ilgili vergi etkileri de doğrudan 
doğruya özkaynak hesaplarında muhasebeleştirilmektedir.

TRANSFER FİYATLANDIRMASI 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin transfer �yatlandırması yoluyla “örtülü kazanç dağıtımı” başlığı altında transfer �yatlandırması 
konusu işlenmekte olup; 18 Kasım 2007 tarihinde yayımlanan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”i bu 
konu hakkında uygulamadaki detayları belirlemiştir.

İlgili tebliğe göre, eğer vergi mükelle�eri ilgili kuruluşlarla (kişilerle), �yatlandırmaları emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde yapılmayan ürün, hizmet 
veya mal alım ve satım işlemlerine giriyorlarsa, ilgili karlar transfer �yatlaması yoluyla örtülü bir şekilde dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer 
�yatlaması yoluyla örtülü kar dağıtımları kurumlar vergisi açısından vergi matrahından indirilemeyecektir.

2.19 ÇALIŞSANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 

Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve istifa veya kötü davranış dışındaki sebeplerden Şirket’le ilişkisi kesilen veya hizmet yılını 
dolduran ve emekliliğini kazanan, askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet 
yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, hükümet tarafından belirlenen 3,034 TL (31 Aralık 2011: 2,732 TL) 
ile sınırlandırılmıştır. 

TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında aktüeryal metotların kullanılmasını 
gerektirmektedir. 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla kullanılan aktüeryal tahminler şöyledir:

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN DİĞER FAYDALAR 

Şirket, çalışanlarının bir hesap dönemi boyunca sunduğu hizmetler karşılığında ödenmesi beklenen iskonto edilmemiş, çalışanlara sağlanan diğer 
faydalar için �nansal tablolarında TMS 19 kapsamında karşılık ayırmaktadır.

2.20 KARŞILIKLAR 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve yükümlülük tutarının 
güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda söz konusu karşılık muhasebeleştirilmektedir. Karşılıklar, raporlama dönemi itibarıyla yükümlülüğün 
yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın Şirket yönetimi tarafından yapılan en iyi tahminine göre hesaplanır ve etkisinin önemli olduğu durumlarda 
bugünkü değerine indirmek suretiyle iskonto edilir. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için Şirket’ten 
kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük “koşullu” kabul edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır.

Koşullu varlıklar geçmiş olaylardan kaynaklanan ve Şirket’in tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan 
olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan varlıklardır. Şirket koşullu varlıkları �nansal tablolara yansıtmamaktadır ancak ilgili 
gelişmelerin �nansal tablolarda doğru olarak yansıtılmalarını teminen koşullu varlıklarını sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Ekonomik 
faydanın Şirket’e girmesi neredeyse kesin hale gelmesi durumunda ilgili varlık ve buna ilişkin gelir, değişikliğin oluştuğu dönemin �nansal tablolarına 
dahil edilmekte, ekonomik fayda girişinin muhtemel hale gelmesi durumunda ise söz konusu koşullu varlık �nansal tablo dipnotlarında gösterilmektedir.

İskonto Oranı
Beklenen Maaş/Tavan Artış Oranı
Tahmin Edilen Personel Devir Hızı 

31 Aralık 2012
%2.05
%5.00

%17.09

31 Aralık 2011
%3.77
%5.10

%17.68
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2.21 GELİRLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
 
YAZILAN PRİMLER VE TAZMİNATLAR 

Yazılan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçelerin yanı sıra geçmiş yıllarda tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller, vergiler ve reasürörlere 
devredilen primler düşüldükten sonra kalan tutarı temsil etmektedir. Yazılan brüt primler üzerinden reasürör �rmalara devredilen primler kar/zarar 
hesaplarında “reasüröre devredilen primler” içerisinde gösterilmek suretiyle muhasebeleştirilmektedir. 

Tazminatlar ödendikçe kar/zarar hesaplarında “ödenen tazminatlar” içerisinde  gösterilmek suretiyle muhasebeleştirilmektedir. Dönem sonunda rapor 
edilmiş ancak henüz �ilen ödenmemiş tazminat bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri, muallak hasar ve tazminatlar karşılığı 
ayrılmak suretiyle giderleştirilmektedir. Muallak ve ödenen tazminatların reasürör payları ilgili hesaplar içerisinde netleştirilmek suretiyle �nansal 
tablolarda gösterilmektedir.

ALINAN VE ÖDENEN KOMİSYONLAR

Sigorta poliçelerinin üretimi ile ilgili aracılara ödenen komisyon giderleri ile devredilen primler karşılığında reasürörlerden alınan komisyon gelirleri 
sırasıyla ertelenmiş komisyon giderleri ve ertelenmiş komisyon gelirleri hesaplarında dikkate alınmak suretiyle muhasebeleştirilmekte, müteakip 
dönemlerde tahakkuk esasına göre poliçenin ömrü boyunca faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır.

FAİZ GELİR VE GİDERLERİ 

Faiz gelir ve giderleri tahakkuk esasına göre etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmektedir. Etkin faiz oranı, �nansal varlık ya da yükümlülüğün 
ömrü süresince tahmin edilen nakit ödemeleri ve akımlarını de�er değerine iskontolayan orandır. Etkin faiz oranı bir �nansal varlık ya da yükümlülüğün 
ilk kayıtlara alınmasıyla hesaplanmakta ve müteakip olarak değiştirilmemektedir. 

Etkin faiz oranı hesaplaması, etkin faizin ayrılmaz bir parçası olan iskonto ve primleri, ödenen ya da alınan ücret ve komisyonları ve işlem maliyetlerini 
kapsamaktadır. İşlem maliyetleri, �nansal bir varlık ya da yükümlülüğün iktisap edilmesi, ihraç edilmesi ya da elden çıkarılması ile direkt ilişkili olan ek 
maliyetlerdir.

TİCARİ GELİR/GİDER 

Ticari gelir/gider, alım satım amaçlı ve satılmaya hazır �nansal varlıkların elden çıkarılması sonucu ortaya çıkan kazanç ve kayıpları içermektedir. Ticari 
gelir ve ticari gider, ilişikteki �nansal tablolarda sırasıyla “Finansal yatırımların nakde çevrilmesinden elde edilen karlar” ve “Yatırımların nakde çevrilmesi 
sonucunda oluşan zararlar” hesapları içerisinde gösterilmiştir.

TEMETTÜ 

Temettü gelirleri, ilgili temettüyü elde etme hakkının ortaya çıkması ile muhasebeleştirilmektedir.

2.22 KİRALAMA İŞLEMLERİ 

Finansal kiralama sözleşmelerinin süresi azami 4 yıldır. Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran varlıklar Şirket’in akti�nde varlık, pasi�nde ise 
finansal kiralama işlemlerinden borçlar olarak kaydedilmektedir. Bilânçoda varlık ve borç olarak yer alan tutarların tespitinde, varlıkların gerçeğe uygun 
değerleri ile kira ödemelerinin bugünkü değerlerinden küçük olanı esas alınarak, kiralamadan doğan �nansman maliyetleri, kiralama süresi boyunca sabit 
bir faiz oranı oluşturacak şekilde dönemlere yayılmaktadır.

Finansal kiralama yoluyla edinilen varlıklardan gelecekte beklenen yarar, varlığın de�er değerinden düşükse, kiralanan varlıklar net gerçekleşebilir değeri 
ile değerlenmektedir. Finansal kiralama yoluyla alınan varlıklara, maddi duran varlıklar için uygulanan esaslara göre amortisman hesaplanmaktadır.

Faaliyet kiralamalarında yapılan kira ödemeleri kira süresi boyunca, eşit tutarlarda gider kaydedilmektedir.

2.23 KAR PAYI DAĞITIMI 

Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak �nansal tablolara yansıtılmaktadır. Şirket’in faaliyetleri 
sonucunda oluşan net dönem karı, geçmiş yıllar zararlarını henüz mahsup etmediğinden, dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır.

2.24 KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI 

7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik 
Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” (“Teknik Karşılıklar Yönetmeliği”) uyarınca, kazanılmamış 
primler karşılığı, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt 
olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmından oluşmaktadır.

Yürürlükte bulunan sağlık, ferdi kaza, yıllık hayat sigortaları ile süresi bir yılı aşan birikim priminin de alındığı yıllık yenilenen hayat sigortalarında yazılan 
brüt primlerden varsa birikime ayrılan kısım ve birikim primlerine ait masraf payları düşüldükten sonra kalan tutarın takip eden dönemlere sarkan 
kısımları için kazanılmamış primler karşılığı hesaplanmaktadır.  Kazanılmamış primler karşılığı; Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca Şirket tarafından 
ihraç edilen Sigorta sözleşmelerinin üzerinde de yazdığı üzere bütün poliçelerin öğlen saat 12:00’da (gün ortası) başlayıp yine öğlen saat 12:00’da 
(gün ortası) bittiği dikkate alınarak tüm poliçeler için düzenlendiği gün ile bitiş günü için yarım gün olarak hesaplanmaktadır. Şirket’in faaliyet gösterdiği 
kısa süreli sağlık sigortası branşında, tazminatların yıl içerisindeki dağılımının direkt olarak mevsimlerle korelasyon göstermesinden dolayı Şirket, ayırmış 
olduğu kazanılmamış primler karşılığını, tazminatların bir yıllık süre içerisinde beklenen gerçekleşme zamanlamasını her dönem itibarıyla göz önünde 
bulundurmak suretiyle yeniden değerlendirmekte ve poliçe bazında yapılan hesaplamalarla her bir poliçenin başlangıç ve bitiş tarihlerini dikkate alarak 
kazanılmamış primler karşılığını güncellemektedir. Şirket ayrıca medikal en�asyonun kazanılmamış primler karşılığı üzerindeki etkisini bertaraf etmek 
için kazanılmamış primler karşılığı tutarını tekrar hesaplamaktadır. 
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2.24 KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (devamı)

Medikal en�asyon yüksek oranda Türk Tabibler Birliği tarafından yılda bir kere ve yılbaşlarında açıklanan TTB katsayısındaki değişime göre belirlenmekte 
olduğundan Şirket, her bir poliçe için beklenen tazminat tutarının poliçelerin ömrü boyunca dağılımı ile kazanılmamış primler karşılığının dağılımı 
arasında ortaya çıkan uyumsuzluğu gidermek ve yazılan primlerin beklenen tazminat tutarları ile doğrusal olarak kazanılmasını teminen kazanılmamış 
primler karşılığını poliçe bazında tekrar hesaplamakta ve yeniden hesaplanmış kazanılmamış primler karşılığının gün esaslı olarak hesaplanan 
kazanılmamış primler karşılığından yüksek olması durumunda ilave karşılık ayırmak suretiyle �nansal tablolarında göstermektedir. Söz konusu yeniden 
hesaplanmış kazanılmamış primler karşılığının gün esaslı kazanılmamış primler karşılığından düşük olması durumunda gün esaslı hesaplanmış 
kazanılmamış primler karşılığı kayıtlara alınmaktadır. Bu çerçevede yapılan hesaplamalara göre Şirket, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ilişikteki �nansal 
tablolarda 1,639,444 TL (31 Aralık 2011: 620,102 TL) tutarında ilave kazanılmamış primler karşılığı ayırmıştır. 

2.25 DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI 

Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca devam eden riskler karşılığı, sigorta sözleşmesinin süresi boyunca üstlenilen risk düzeyi ile kazanılan primlerin 
zamana bağlı dağılımının uyumlu olmadığı kabul edilen sigorta branşlarında, ayrıca kazanılmamış primler karşılığının şirketin taşıdığı risk ve beklenen 
masraf düzeyine göre yetersiz kalması halinde ayrılır.  Şirket kazanılmamış primler karşılığını ayırırken yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri dolayısıyla 
ortaya çıkabilecek hasar ve tazminatların ilgili sözleşmeler için ayrılan kazanılmamış primler karşılığından fazla olma ihtimaline karşı, Teknik Karşılıklar 
Yönetmeliğinde öngörüldüğü üzere son 12 ayı kapsayacak şekilde yeterlilik testi yapmaktadır. Bu test yapılırken, net kazanılmamış primler karşılığının 
beklenen net hasar prim oranı ile çarpılması gerekmektedir. Beklenen net hasar prim oranı, gerçekleşmiş hasarların (muallak hasar ve tazminatlar, net 
+ ödenen hasarlar ve tazminatlar, net – devreden muallak hasar ve tazminatlar, net) kazanılmış prime (yazılan primler, net + devreden kazanılmamış 
primler karşılığı, net - kazanılmamış primler karşılığı, net) bölünmesi suretiyle bulunur. Söz konusu test uyarınca, her bir ana branş için beklenen hasar 
prim oranının %95’in üzerinde olması halinde, %95’i aşan oranın net kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar ilgili ana 
branş için devam eden riskler karşılığı olarak muhesebeleştirilir. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yapılan hesaplamalara göre, söz konusu test uyarınca 
ilave olarak ayrılması gereken devam eden riskler karşılığı çıkmamıştır (31 Aralık 2011: Yoktur).

2.26 MUALLAK TAZMİNATLAR KARŞILIĞI 

Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde �ilen ödenmemiş tazminat bedelleri 
veya bu bedel hesaplanamamış ise tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri için muallak tazminat karşılığı 
ayrılmaktadır. 

Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat karşılığının hesaplanması sırasında; hesaplanmış veya tahmin edilmiş eksper, bilirkişi, 
danışman, dava ve haberleşme giderleri de dahil olmak üzere tazminat dosyalarının tekemmülü için gerekli tüm gider payları dikkate alınır ve ilgili 
hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilemez. 

Hesap dönemlerinden önce meydana gelmiş ancak bu tarihlerden sonra ihbar edilmiş tazminatlar, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat 
bedelleri olarak kabul edilmektedir. Hayat branşı hariç olmak üzere, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat karşılığı ile içeriği ve 
uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenen aktüeryal zincirleme merdiven yöntemleri kullanılarak bulunan tutar arasındaki fark gerçekleşmiş 
ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli olarak kabul edilmektedir. Şirket’in faaliyet gösterdiği sağlık ve ferdi kaza branşları için, Hazine Müsteşarlığı 
tarafından 20 Eylül 2010 tarihinde yayımlanan 2010/12 sayılı “Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge”si uyarınca belirlenmiş olan 
5 farklı aktüeryal zincirleme merdiven yöntemi içerisinden, Şirket yönetimince gerçekçi sonuçlar verdiği düşünülen standart zincir yöntemi uygulanmaya 
başlanmıştır. Standart zincir yöntemi uygulanırken hesaplama tablolarından çıkan sonucun %100’ü dikkate alınmış olup, Şirket üç yıl boyunca bu 
yöntemi kullanacaktır. 

20 Eylül 2010 tarihinde yayımlanan 2010/12 sayılı “Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge” uyarınca aktüeryal zincir merdiven 
methodune göre tespit edilen brüt tutarlara isabet eden reasürör payının tespit edilmesinde yürürlükte bulunanan veya ilgili reasürans anlaşmalarının 
dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir. Bu çerçevede sağlık branşında ilgili yıllar için aktüeryal zincir merdiven methodu uyarınca tespit edilen brüt 
tutarlara isabet eden reasürör payı, söz konusu yıllar için yürürlükte bulunan sağlık kotpar anlaşmalarında belirlenmiş olan reasürör hissesi dikkate 
alınarak hesaplanmıştır. 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla söz konusu reasürans anlaşmasının sona ermesi üzerine, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla aktüeryal 
zincir merdiven methodu uyarınca tespit edilen brüt tutarlara isabet eden reasürör payı hesaplanmamıştır. Ferdi kaza branşı için aktüeryal zincir merdiven 
methoduna göre tespit edilen brüt tutarlara isabet eden reasürör payı, reasürörle yapılan eksedan anlaşma çerçevesinde reasürörün prim içerisindeki 
payı dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirket, sağlık ve ferdi kaza branşları için gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri ile ilgili olarak �nansal 
tablolarda toplm 2,514,526 TL (31 Aralık 2011: 1,765,739 TL) tutarında net muallak tazminat karşılığı ayrılmıştır.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 2010/14 sayılı “Hayat Branşına İlişkin Gerçekleşmiş Ancak Rapor Edilmemiş Muallak Tazminat Karşılığına 
İlişkin Hesaplama Esaslarına İlişkin Genelge” uyarınca, hayat branşı için yapılan gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedellerinin hesaplanma 
yönteminde değişiklik yapılmıştır. Bu çerçevede, bu bedellerle ilgili olarak son 5 veya daha fazla yıllarda; hesap dönemlerinden önce meydana gelmiş 
ancak sonrasında rapor edilmiş tazminatların brüt tutarının, ilgili yıllara ilişkin yıllık ortalama teminat tutarlarına bölünmesi suretiyle bulunan ağırlıklı 
ortalama dikkate alınmaya başlanmıştır. Cari hesap dönemi için gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri, yukarıda belirtilen şekilde 
hesaplanmış olan ağırlıklı ortalama ile cari hesap döneminden önceki 12 aylık ortalama teminat tutarının çarpılması suretiyle hesaplanmıştır. 31 Aralık 
2012 tarihi itibarıyla Şirket, hayat branşı için gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri ile ilgili olarak �nansal tablolarda toplam 
23,079 TL (31 Aralık 2011: 34,492 TL) tutarında net muallak tazminat karşılığı ayırmıştır.
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Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca sigortalıların, Şirket’in anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarında bedeli Şirket’çe ödenmek suretiyle tedavi ettirilmesi 
durumunda, Şirket sigortalıya yükümlülüğünü yerine getirmiş olduğundan, tedavi giderlerinin Şirket’çe ödenmesi beklenmeden bu durumdaki dosyalar 
sigortalıya ibraname imzalatılmasından veya fatura tutarına provizyon verilmesinden sonra muallak tazminat karşılığından çıkarılarak ödenen tazminatlar 
hesabına dahil edilmektedir. 

Şirket ilk hasar ihbarı ile birlikte veya sağlık branşında sigortalının sağlık kuruluşundaki tedavisi için ön provizyon verilmesi anında, muallak tazminat 
tutarını hesaben kesin olarak tespit edememiş ise, branşlar itibarıyla ayırmış olduğu muallak tazminat tutarlarının geçmiş yıllardaki istatistiklerine 
dayanan aktüeryal hesaplama sonuçları üzerinden muallak tazminat tutarını tahakkuk ettirerek dosya açmakta ve elde edilen bilgilere bağlı olarak her 
hesap dönemi sonu itibarıyla güncelleyerek yeterli miktarda karşılık ayrılmamış dosyalar için ilave karşılık ayırmakta veya fazla ayrılan karşılıklar için 
indirim yapmaktadır.

Hazine Müsteşarlığı’nın 2011/23 sayılı “Gerçekleşmiş Ancak Rapor Edilmemiş Tazminat Karşılığı (IBNR) Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında 
Genelge”si uyarınca şirketler dava sürecinde olan dosyalar için genelgede belirtilen esasları dikkate alarak muallak tazminat karşılığından indirim 
yapabilmektedirler. Şirket, dava aşamasındaki tazminatlar için, kazanma ve kaybetme ihtimalini değerlendirmeksizin öncelikle dava değerini esas alarak 
muallak tazminat karşılığı hesaplamaktadır. Ancak, sigortalı tarafından talep edilen gecikme faizi, mahkeme masrafı ve avukatlık ücreti gibi masraf 
kalemleri haricindeki tazminatın sigorta sözleşmesi teminat limitlerini aşması durumunda, Şirket aşan kısmı muallak tazminat tutarlarından indirmektedir. 
Dava değerine rağmen eldeki fatura gibi kesin kanıtlara dayanılarak tespit edilen tazminat tutarına dönem sonuna kadar işlemiş gecikme faizi, avukatlık 
ücreti gibi masra�ar da ilave edilerek muallak tazminat karşılık tutarı güncellenmektedir.

Hazine Müsteşarlığı’nca hazırlanan 2011/23 nolu “Gerçekleşmiş Ancak Raporlanmamış Tazminat Karşılığı (IBNR) Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar 
Hakkında Genelge” kapsamında negatif olarak hesaplanan IBNR sonuçlarının �nansal tablolara %100 olarak yansıtılması uygun bulunmuştur. Aynı 
Genelge kapsamında Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metodu hesaplamasında tahakkuk ettirilen rücu, sovtaj ve benzeri gelirlerin ayrı bir üçgene girilerek 
IBNR hesaplamasına dahil edilmesi kararlaştırılmıştır.

2.27 MATEMATİK KARŞILIKLAR

Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, hayat ve hayat dışı branşında faaliyet gösteren şirketler bir yıldan uzun süreli hayat, sağlık ve ferdi kaza sigorta 
sözleşmeleri için poliçe sahiplerine olan yükümlülüklerini karşılamak üzere aktüeryal esaslara göre yeterli düzeyde matematik karşılık ayırmak zorundadır. 
Matematik karşılıklar, aktüeryal matematik karşılıkları ve kar payı karşılıklarından oluşmaktadır. Aktüeryal matematik karşılıklar, bir yıldan uzun süreli 
hayat sigortaları için tarifelerin onaylı teknik esaslarında belirtilen formül ve esaslara göre; Şirket’in ileride yerine getireceği yükümlülüklerinin peşin 
değeri ile sigorta ettiren tarafından ileride ödenecek primlerin bugünkü değeri arasındaki farkın bulunması şeklinde (prospektif yöntem) hesaplanmaktadır. 
Birikim priminin de alındığı hayat sigortalarında aktüeryal matematik karşılık, primlerin birikimine kalan kısımlarının toplamından oluşmaktadır. 

Kar payı karşılıkları, Şirket’in kar payı vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeler için poliçe sahiplerine olan yükümlülüklerine istinaden ayırdığı karşılıkların 
yatırıldıkları varlıkların gelirlerinden, onaylı kar payı teknik esaslarında belirtilen kar payı dağıtım sistemine göre hesaplanan teknik faiz geliri ile sınırlı 
olmak kaydıyla garanti edilen kısmın da dahil olduğu miktar ile önceki yıllara ait birikmiş kar payı karşılıklarından oluşmaktadır. Kar paylı hayat 
sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme yöntemi, Şirket’in lehdarlara olan yükümlülüklerine istinaden ayırdığı karşılıkların 
yatırıldıkları varlıkların �nansal tablolarda yukarıda 2.8 – Finansal varlıklar notunda da belirtilen esaslar çerçevesinde dahil edildikleri portföye ilişkin 
değerleme esasları ile aynıdır.

2.28 DENGELEME KARŞILIĞI 

Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ile birlikte şirketlerin takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları 
dengelemek ve katastro�k riskleri karşılamak üzere kredi ve deprem teminatları için dengeleme karşılığı ayırması gerekmektedir. 

Hazine Müsteşarlığı tarafından 27 Mart 2009 tarihinde yayımlanan 2009/9 sayılı “Teknik Karşılıklarla İlgili Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin Sektör 
Duyurusu’nda sigorta şirketlerinin deprem dolayısıyla meydana gelebilecek ölüm ve maluliyet, hayat ve kaza branşlarında deprem ek teminatı verdikleri 
tarifeler için de dengeleme karşılığı ayırması gerektiği belirtilmiş olup, Müsteşarlık tarafından 28 Temmuz 2010 tarihinde yayımlanan 27655 sayılı “Sigorta 
ve Reasürans ile Emeklilik şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” ile dengeleme karşılığının hesaplanma yöntemi yeniden belirlenmiştir. 

Söz konusu Yönetmeliğin “Dengeleme Karşılığı” başlıklı 9’uncu maddesinin beşinci fıkrasında, vefat teminatının verildiği hayat sigortalarında dengeleme 
karşılığının hesabı sırasında şirketlerin kendi istatistiki verilerini kullanacakları, gerekli hesaplamayı yapabilecek veri seti bulunmayan şirketlerin ise vefat 
net priminin (masraf payı dahil) %11’ini deprem primi olarak kabul edecekleri ve bu tutarın %12’si oranında karşılık ayıracakları ifade edilmiştir. Bu 
kapsamda, masraf payı dahil olmak üzere vefat net priminin %11’i deprem primi olarak kabul edilerek, elde edilen bu tutarın %12’si oranında dengeleme
karşılığı hesaplanmıştır. 

Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca karşılık ayrılmasına son beş �nansal yılda yazılan net primlerin en yüksek tutarının %150’sine ulaşılıncaya kadar 
devam edilir. Hasarın meydana gelmesi durumunda, reasüröre isabet eden miktarlar ile sözleşmede belirtilen mua�yet limitinin altında kalan miktarlar 
dengeleme karşılıklarından indirilemez. Verilen teminat nedeniyle ödenen tazminatlar varsa birinci yıl ayrılan karşılıklardan başlamak üzere ilk giren ilk 
çıkar yöntemine göre dengeleme karşılıklarından düşülür.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ayrılan 100,039 TL tutarındaki dengeleme karşılığı, ilişikteki �nansal tablolarda uzun vadeli yükümlülükler altında “Diğer 
Teknik Karşılıklar” hesabı içerisinde gösterilmiştir (31 Aralık 2011: 76,225 TL).
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2. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ  (devamı)

2.29 İLİŞKİLİ TARAFLAR 

Finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen veya 
kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirakler ve müşterek yönetime tabi ortaklıklar ilişkili tara�ar olarak kabul edilmiştir. 

2.30 HİSSE BAŞINA KAR 

Hisse başına kar Şirket’in dönem net karının, dönemin ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısına bölünmesi ile hesaplanmıştır. Türkiye’de �rmalar mevcut 
sermayedarların payı oranında dağıtmak suretiyle geçmiş yıllar karlarından sermaye artışı (“Bedelsiz Hisseler”) yapabilirler. Hisse başına kar tutarının 
hesaplamasında bedelsiz hisseler ihraç edilmiş hisseler olarak değerlendirilmektedir.

2.31 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

Şirket’in raporlama dönemi itibarıyla �nansal pozisyonu hakkında ilave bilgi sağlayan bilanço sonrası olaylar (raporlama döneminden sonra ortaya çıkan 
ve düzeltme kaydı gerektiren olaylar) �nansal tablolara yansıtılır. Raporlama döneminden sonra ortaya çıkan ve düzeltme kaydı gerektirmeyen önemli 
olaylar ise dipnotlarda belirtilir.

2.32 HENÜZ UYGULANMAYAN YENİ STANDART VE YORUMLAR 

HENÜZ YÜRÜRLÜKTE OLMAYAN VE FİNANSAL TABLOLARA BİR ETKİSİNİN  OLMASI BEKLENEN STANDART VE YORUMLAR 

Şirket, 31 Aralık 2012 tarihinde geçerli ve uygulanması zorunlu olan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından çıkarılan 
tüm standartları ve tüm yorumları uygulamıştır.

31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemi itibarıyla henüz yürürlüğe girmemiş olan ve ilişikteki �nansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamış 
olunan yeni standartlar, standartlara ve yorumlara yapılan bir takım güncellemeler bulunmaktadır. 27 Nisan 2010 tarih ve 27564 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan ve aşağıda kısaca özetlenen TFRS 9 – Finansal Araçlar Standardı haricinde, bu düzenlemelerin ilişikteki �nansal tablolar üzerinde önemli bir 
etkisinin olması beklenmemektedir. 

TFRS 9 – Finansal Araçlar, TMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardı yerine yeni düzenlemeler getirilmesini hede�eyen geniş 
kapsamlı bir projenin bir parçası olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından Kasım 2009’da yayımlanmıştır.

Başlatılan bu proje ile birlikte �nansal araçlara ilişkin �nansal raporlamanın ilke bazlı ve daha az karmaşık bir hale getirilmesi hede�enmiş ve projenin 
birinci fazı olan TFRS 9 ile �nansal varlıkların raporlanması ile ilgili prensiplerin oluşturularak, �nansal tablo okuyucularının işletmelerin gelecekteki nakit 
akımları hakkındaki belirsizlikleri, zamanlamaları ve tutarları konusunda kendi değerlendirmelerini oluşturabilmeleri için ilgili ve faydalı bilgilerin 
sağlanması amaçlanmıştır. TFRS 9, �nansal varlıklar için gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen �nansal varlıklar ve itfa edilmiş maliyet bedelleri 
üzerinden ölçülen �nansal varlıklar olmak üzere iki ana müteakip ölçüm sını�andırması getirmektedir. Bu sını�amanın temeli işletmenin iş modeline ve 
�nansal varlıkların sözleşmeye dayalı nakit akımlarının niteliklerine dayanmaktadır. Finansal varlıkların değer düşüklüğüne ve riskten korunma 
muhasebesine ilişkin TMS 39 içerisindeki düzenlemelerin devam edeceği belirtilmiştir.

TFRS 9, 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için zorunlu olarak uygulanmaya başlanacak olup, bu standardın 
erken uygulanmasına izin verilmektedir. 1 Ocak 2012 öncesinde başlayan raporlama dönemlerinde bu standardı uygulamaya başlayan işletmeler için 
geçmiş dönem �nansal tablolarının yeniden düzenlenmesi şartı aranmamaktadır.

Revize TFRS 13 – Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü standardı gerçeğe uygun değerin TFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe 
uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değişiklik getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri 
için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Bu standardın 1 Ocak 
2013 ve sonrasında sona eren hesap dönemlerinde uygulanması mecburidir ve uygulama ileriye doğru uygulanacaktır. Ek açıklamaların sadece TFRS 13’ün 
uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir. Şirket, standardın �nansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardındaki değişiklik 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya 
izin verilmiştir. Bazı istisnalar dışında uygulama geriye dönük olarak yapılacaktır. Standartta yapılan değişiklik kapsamında birçok alanda açıklık getirilmiştir 
veya uygulamada değişiklik yapılmıştır. Yapılan birçok değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması uygulamasının kaldırılması 
ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre 
belirlenmesidir. Şirket, düzeltilmiş standardın �nansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

• TFRS 10 – Konsolide Finansal Tablolar; hangi yatırımların konsolide edilmesi gerektiğine yeni bir yaklaşım getiren ve yatırımlardaki kontrolün 
değerlendirilmesi için tek bir model sunan değişiklikler. İlgili değişiklik 1 Ocak 2013 ve sonrasındaki yıllık raporlama dönemleri için geçerli olacaktır.
 
• TFRS 11 – İş Ortaklıkları; TMS 31 – İş Ortaklıklarındaki Paylar standardının yerini alacak olan ve iş ortaklıklarının yasal formu yerine hak ve yükümlülükleri 
üzerinde duran değişiklikler. İlgili değişiklik 1 Ocak 2013 ve sonrasındaki yıllık raporlama dönemleri için geçerli olacaktır. 

• TFRS 12 – Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar; bağlı ortaklık, iştirak ve iş ortaklıklarında payları olan işletmeler için açıklama şartlarını 
belirten değişiklikler. İlgili değişiklik 1 Ocak 2013 ve sonrasındaki yıllık raporlama dönemleri için geçerli olacaktır. 

• TMS 27 – Konsolide ve Bireysel finansal Tablolar; mevcut muhasebeleştirme ve açıklama yönlendirmelerine getirilen bazı açıklamalar. İlgili değişiklik 
1 Ocak 2013 ve sonrasındaki yıllık raporlama dönemleri için geçerli olacaktır. 

• TMS 28 – İştiraklerdeki Yatırımlar; Müşterek kontrol edilen iştiraklere ilişkin bazı değişiklikler. İlgili değişiklik 1 Ocak 2013 ve sonrasındaki yıllık 
raporlama dönemleri için geçerli olacaktır.

• TMS 1 – Finansal Tabloların Sunuşu; diğer kapsamlı gelirlerin sunuşuna ilişkin getirilen değişiklikler 1 Ocak 2013 ve sonrasındaki yıllık raporlama 
dönemleri için geçerli olacaktır.

• TFRS 7 – Finansal Araçlar: Açıklamalar – Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi standardındaki değişiklik ile �nansal tablo kullanıcılarına i) 
netleştirilen işlemlerin şirketin �nansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi için ve ii) TFRS’ye göre ve diğer genel kabul 
görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış �nansal tabloların karşılaştırılması ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır. Bu değişiklik henüz 
Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Değişiklikler 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri ve bu hesap dönemlerindeki ara 
dönemler için geçerlidir. Değişiklik sadece açıklama esaslarını etkilemektedir. 

• TMS 32 – Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi standardındaki değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme 
konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak 
2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır.
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3 ÖNEMLİ MUHASEBE TAHMİNLERİ VE HÜKÜMLERİ 

Bu bölümde verilen notlar, Not 4.1 – Sigorta riskinin yönetimi ve Not 4.2 – Finansal riskin yönetimi notlarında verilen açıklamalara ilave olarak sağlanmıştır.

Finansal tabloların hazırlanması, raporlanan aktif ve pasif tutarlarını, gelir ve giderleri ve muhasebe ilkelerinin uygulanmasını etkileyecek bazı tahmin 
ve yorumların yapılmasını gerektirmektedir. Fiili sonuçlar cari tahminlerden farklı olabilir. 

Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler tahminlerin 
güncellemesinin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır.  
 
Özellikle, ilişikteki �nansal tablolarda sunulan tutarlar üzerinde önemli ve �nansal tahminlerdeki belirsizliklere ve kritik olan yorumlara ait bilgiler 
aşağıdaki notlarda açıklanmıştır:   

Not 2.24 –  Kazanılmamış primler karşılığı 
Not 2.26  –  Muallak tazminatlar karşılığı
Not 2.27  –  Matematik karşılıklar
Not 4.1 –  Sigorta riskinin yönetimi
Not 4.2 –  Finansal riskin yönetimi
Not 6 –  Maddi duran varlıklar
Not 7 –  Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Not 8 –  Maddi olmayan duran varlıklar
Not 12 –  Kredi ve alacaklar
Not 17 –  Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları
Not 18 –  Yatırım anlaşması yükümlülükleri
Not 21 –  Ertelenmiş vergiler
Not 23 –  Diğer yükümlülükler ve masraf karşılıkları 

4 SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ 

4.1 SİGORTA RİSKİNİN YÖNETİMİ 

Faaliyetlerini, Sigortacılık Kanunu ile bu kanuna dayanılarak Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan diğer yönetmelik ve düzenlemeler çerçevesinde 
yürütmekte olan Şirket, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hayat, ferdi kaza ve sağlık branşlarında poliçe/sözleşme düzenlemektedir/imzalamaktadır.

RİSK POLİÇELERİ 

Çınar Kaza Sigortası: Sigortalılara kaza sonucu yaşam kaybı, kaza sonucu sürekli sakatlık, kaza sonucu kırık/yanık ve kaza sonucu hastanede yatış 
teminatları sunulmaktadır.

Acıbadem Kaza: Kaza sonucu vefat ana teminat olmak koşuluyla kaza sonucu sürekli sakatlık, hastalık sonucu sürekli sakatlık, kaza sonucu tedavi masra�arı 
ve kaza sonucu toplu taşıma araçlarında vefat teminatları verilebilir.

Acıbadem Okul: Eğitim çağındaki çocukların masra�arını karşılayan kişinin yaşam kaybı durumunda çocuğun eğitimine devam edebilmesi için tasarlanmıştır. 
Sigorta süresi çocuğun eğitim alacağı süre göz önüne alınarak, sigorta teminatı ise bu süre boyunca ortaya çıkacak eğitim masra�arı dikkate alınarak 
belirlenmektedir. Vefat teminatı sigorta ettiren talebine bağlı olarak sigorta süresi boyunca sabit veya yıllık azalan tutarlarda sunulabilmektedir. Bu üründe 
kaza sonucu maluliyet teminatı da verilebilmektedir.

Göknar Yıllık Yaşam Sigortası: Sigorta süresinin bir yıl olduğu bu üründe, sigortalının bir yıllık vefat riski teminat altına alınmaktadır. Poliçede teminat ve 
primler Türk Lirası, Amerikan Doları veya Avro’ya endeksli olarak tercih edilebilmektedir.

Acıbadem Kredi: Ev kredisi alan kişinin yaşam kaybı durumunda bankaya olan borcun ödenebilmesi ve geride kalanların mağdur olamaması için tasarlanmıştır. 
Sigorta süresi kredi borcunun süresi göz önüne alınarak, sigorta teminatı ise bu süre boyunca ödenmesi gereken kredi tutarı dikkate alınarak belirlenmektedir. 
Vefat teminatı sigorta ettirenin talebine bağlı olarak sigorta süresi boyunca sabit veya aylık ya da yıllık azalan tutarlarda sunulabilmektedir. Bu üründe Kaza 
Sonucu Maluliyet Teminatı da verilebilmektedir.

BİRİKİM POLİÇELERİ

Acıbadem Birikim: Sigorta süresinin 10 ile 30 yıl arasında tercih edilebildiği bu üründe, sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi veya sigorta süresinin 
sonuda hayatta olması durumları teminat altına alınmaktadır. Ödeme dönemlerine göre düzenli prim ödeme dönemine sahip ve tek prim ödemeli olmak 
üzere ikiye ayrılır. Buna karşılık vefat teminatları da değişmektedir. Düzenli prim ödeme dönemine sahip Acıbadem Birikim ürününde vefat teminatı 
olarak, vefat tarihine dek ödenmiş primler aynı tarih itibarıyla oluşmuş kar payı tutarı ile birlikte ödenmektedir. Tek prim ödemeli Acıbadem Birikim 
ürününde vefat durumunda, alınan tek primin 10 katı tutarında vefat teminatı ile vefat tarihi itibarıyla birikmiş kar payı tutarı birlikte ödenmektedir.

Acıbadem Gelecek: Acıbadem Gelecek Sigortası karma bir hayat ürünü olup, sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi ya da malul kalması veya sigorta 
süresinin sonunda hayatta olması durumlarını teminat altına almaktadır. Diğer birikimli hayat ürünlerinden en önemli farklılığı sigortalının sigorta süresi 
boyunca vefat riski ile birlikte kaza veya hastalık sonucu maluliyet risklerine de güvence sunmasıdır. Poliçe başlangıcında ya da gerektiğinde risk 
değerlendirilmesi yapılması ile yıl dönümlerinde seçilen kat sayılar ile teminat verilmektedir. Aylık ödenen primin 150, 300 veya 600 katına kadar vefat ve 
maluliyet teminatları verilebilmektedir. 

Ekin Birikim Sigortası: Sermaye İtfa Sigortaları branşına bağlı, tamamen tassarrufa dayalı, yatırım ve birikim amaçlı bir üründür. Belli bir vade ve amaca 
yönelik kapitale erişmek üzere bugünden ödemeler yaparak sermaye oluşumunu sağlamaktadır. Kısa ve orta vadede düzenli gelir sağlanmasına yönelik 
ihtiyaçları da kapsar. Tamamen tasarrufa yönelik olup, hiçbir risk teminatı ve dolayısı ile risk maliyeti bulunmamaktadır.
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4 SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı) 

4.1 SİGORTA RİSKİNİN YÖNETİMİ (devamı) 

SAĞLIK POLİÇELERİ 

Sağlık sigortalarında, farklı ürünlerde farklı teminatlar sunulmaktadır. Bu ürünlerde sunulan teminatlar; yatarak tedavi teminatı, doğum – annelik teminatı, 
yurtdışı tedavi, doktor ve ilaç, laboratuar ve görüntüleme, �zik tedavi, check-up, yurtiçi ve yurtdışı seyahat ve tehlikeli hastalık teminatlarından oluşmaktadır.

Sigorta sözleşmelerine ilişkin risk, sigorta konusu olayın gerçekleşmesi ihtimali ve bu olaydan kaynaklanacak olan hasar tutarının bilinemiyor olmasıdır. 
Sigorta sözleşmelerinin doğası gereği, söz konusu risk rastlantısaldır ve dolayısıyla tam olarak tahmin edilemez.

Şirket’in �yatlandırması, istatistiksel analize, geçmiş dataya, ve ilgili ürüne uygun düşen mortalite tablolarına bakılarak yapılmaktadır.

Şirket söz konusu riskleri, şekillendirmiş olduğu poliçe yazma stratejisi ve bütün branşlarda tarafı olduğu reasürans anlaşmaları ile yönetmektedir.

Şirket’in vermiş olduğu teminat tiplerine göre adetleri ve tutarsal dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Şirket yönetimi adetsel ve tutarsal olarak 
yeterli bir dağılımın oluştuğuna inanmaktadır.

REASÜRANS SÖZLEŞMELERİ 

Reasürans sözleşmeleri, Şirket tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleşmesiyle ilgili oluşabilecek kayıplar için Şirket ve reasürans şirketi 
tarafından yürürlüğe konulan, bedeli ödenen ve sigorta sözleşmeleri olarak sını�andırılabilmesi için gerekli şartları karşılayan sözleşmelerdir.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, hayat, ferdi kaza ve kritik hastalıklar branşlarında bölüşmeli reasürans sözleşmeleri ile katastro�k hasar fazlası bölüşmesiz 
reasürans sözleşmelerinde reasürör, merkezi Türkiye’de bulunan Millî Reasürans TAŞ’dir (“Millî Re”). 

Şirket 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla, sağlık branşında saklama payını yüzde altmıştan yüzde yüze çıkarmıştır. Diğer tara�an Şirket, sağlık branşında katastro�k 
hasarlara karşı kendisini güvence altına almak adına hasar fazlası bölüşmesiz reasürans sözleşmeleri imzalamıştır. Şirket’in sağlık branşında katastro�k 
hasar fazlası bölüşmesiz reasürans sözleşmelerinde reasürör �rmalar Sogicor ve Houston Casuality Company’dir.  

Bu şirketlere ait son kredi derecelendirme notları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir;

Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hayat, ferdi kaza ve tehlikeli hastalık branşlarında bölüşmeli yıllık eksedan; sağlık, hayat, ferdi kaza ve tehlikeli 
hastalık branşlarında ise bölüşmesiz katastro�k hasar fazlası anlaşmaları bulunmaktadır.

Kaza sonucu vefat teminatı
Kaza sonucu maluliyet teminatı
Deprem dahil kaza sonucu maluliyet teminatı
Deprem dahil kaza sonucu vefat teminatı
Vefat teminatı
Hastalık sonucu maluliyet teminatı
Kaza sonucu toplu taşıma araçlarında vefat teminatı
Kaza sonucu vurularak vefat teminatı
Kırık / Yanık teminatı
Tehlikeli hastalıklar teminatı
Tedavi masra�arı teminatı
Deprem dahil tedavi masra�arı teminatı
Kaza sonucu hastanede yatış teminatı
Kaza sonucu günlük iş görmezlik teminatı
Gündelik tazminat teminatı

1,263,712,457
1,263,712,457

967,250,100
961,950,100
923,110,095
837,943,376

73,613,632
19,512,000

7,700,000
6,711,831
2,072,201
1,397,640

231,000
8,470
8,470

37,741
37,741
20,221
20,221
20,632
17,415

322
542

1540
124
924
546

1,540
155
155

739,059,687
325,310,259
684,706,219
680,086,219
696,530,464
591,805,117

31,917,109
21,312,000

1,805,000
8,615,557
6,604,591
1,321,791

54,150
320

1,083

5,967
5,967

13,264
13,264
15,382
11,991

123
592
361
157

3,269
522
361

6
10

31 Aralık 2012   31 Aralık 2011
Teminat Tutarı

(TL)
Teminat Tutarı

(TL)
Adet Adet

Reasürör          Derecelendirme   Görünüm   Tarih        Derecelendirme     Görünüm                        Tarih

                  AM Best

Millî RE
Houston CC
Sogicor

trAA
AA

BBB-

Durağan
Durağan
Negatif

31 Temmuz 2012
16 Mayıs 2012

31 Ağustos 2012

B+
A+
A-

Durağan
Durağan
Durağan

10 Ekim 2012
26 Eylül 2012
26 Eylül 2012

Standard & Poors
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4 SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı) 
4.2 FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ 

GİRİŞ VE GENEL AÇIKLAMALAR 

Bu not, aşağıda belirtilenlerin her biri için Şirket’in maruz kaldığı riskleri, Şirket’in bu doğrultuda risklerini yönetmek ve ölçmek için uyguladığı politika 
ve prosedürlerini ve amaçlarını ve sermaye yönetimi ile ilgili bilgileri göstermektedir. Şirket �nansal araçların kullanımından kaynaklanan aşağıdaki 
risklere maruz kalmaktadır:

• Kredi Riski
• Likidite riski
• Piyasa riski

Risk yönetim yapısının tesis edilmesi ve gözetimindeki tüm sorumluluk Yönetim Kurulu’ndadır. Yönetim Kurulu risk yönetim sisteminin etkinliğini 
Şirket’in iç denetim departmanı aracılığıyla yürütmektedir. Şirket’in risk yönetim politikaları; Şirket’in karşılaştığı riskleri tanımlamak ve analiz etmek, 
risk limitlerini ve kontrolleri belirlemek, riskleri ve belirlenen limitlere uyumu izlemek için tesis edilmiştir. Risk yönetim politikaları ve sistemleri, piyasa 
koşullarındaki ve sunulan ürün ve hizmetlerdeki değişikleri yansıtacak şekilde düzenli bir şekilde gözden geçirilmektedir. Şirket, eğitim ve yönetim 
standartları ve prosedürleri ile bütün çalışanlarının kendi görev ve sorumluluklarını anladığı, disipline edilmiş ve yapıcı bir kontrol çevresi geliştirmeyi 
amaçlamaktadır.
KREDİ RİSKİ 

Kredi riski en basit şekilde karşı tarafın üzerinde mutabık kalınan sözleşme şartlarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirememe olasılığı olarak 
tanımlanır. Şirket’in kredi riskine maruz kaldığı başlıca bilanço kalemleri aşağıdaki gibidir:
• Bankalar
• Diğer nakit benzeri varlıklar
• Alım satım amaçlı finansal varlıklar
• Satılmaya hazır finansal varlıklar
• Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
• Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar
• Sigortalılardan prim alacakları
• Acentelerden alacaklar
• Reasürörlerden komisyon ve ödenen hasarlarla ilgili alacaklar
• Sigorta yükümlülüklerinden kaynaklanan reasürans varlıkları
• İlişkili taraflardan alacaklar
• Diğer alacaklar
• Peşin ödenen vergiler ve fonlar

Şirket’in kredi riskine tabi �nansal varlıkları yüksek oranda devlet iç borçlanma senetlerini temsil etmekte ve bu alacaklar yüksek kredi riskine sahip olarak 
kabul edilmemektedir.
Sigorta riskini yönetmede en yaygın yöntem reasürans sözleşmesi yapmaktır. Fakat reasürans sözleşmesi yoluyla sigorta riskinin devredilmesi, ilk sigorta 
yapan olarak Şirket’in yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Eğer reasürans şirketi hasarı ödemezse, Şirket’in poliçe sahibine karşı olan sorumluluğu 
devam etmektedir. Şirket, reasürans şirketinin güvenilirliğini, yıllık yapılan sözleşme öncesi söz konusu şirketin �nansal durumunu ve uluslararası 
derecelendirme karuluşlarınca yapılan derecelendirme notlarını inceleyerek değerlendirmektedir.

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, kredi riskine maruz varlıkların de�er değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Şirket vadesi geçen ve belli bir süre tahsil edilmeyen sigorta primlerini iptal etmekte, yazılan primlerden ve prim alacaklarından düşmektedir. Şirket, 60 
günün üzerinde geciken alacakları  için karşılık ayrımakta, bu tutarları �nansal tablolarda “Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı” hesabında 
göstermektedir. 

Nakit ve nakit benzeri varlıklar (Not 14)
Finansal varlıklar ile riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar (Not 11)
Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 12)
Muallak tazminat karşılığındaki reasürör payı (Not 10), (Not 17)
Gelir tahakkukları (Not 12)
İlişkili tara�ardan alacaklar (Not 12)
Personel verilen avanslar (Not 12)
İş avansları (Not 12)
Peşin ödenen vergiler ve fonlar (Not 12)
Tahakkuk etmiş faiz ve kira gelirleri (Not 12)
Diğer alacaklar (Not 12)
Toplam

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

92,952,028
97,123,796
42,574,222

3,554,988
770,815
144,028
101,652

44,607
-
-

189,095
237,455,231

19,882,885
90,870,968
34,944,484

4,534,503
181,488

50,606
14,716

103,708
242,297

53,004
166,222

151,044,881

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, esas faaliyetlerden alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:

Vadesi gelmemiş alacaklar
Vadesi 0-30 gün gecikmiş alacaklar
Vadesi 31-60 gün gecikmiş alacaklar
Vadesi 61-180 gün gecikmiş alacaklar 
Vadesi 181-365 gün gecikmiş alacaklar
Vadesi 1 yıldan fazla gecikmiş alacaklar
Toplam

38,896,240
        3,157,456 
           501,267 
        1,131,513 
           883,157 
        3,645,337 

48,214,970

 -
     -
     -

      (1,112,254)
         (883,157)
      (3,645,337)

    (5,640,748)

34,160,588
297,315
187,236
602,897
601,547

3,437,633
39,287,216

-
(11,206)

-
(420,692)
(601,246)

(3,309,588)
(4,342,732)

31 Aralık 2012   31 Aralık 2011

Brüt tutar Brüt tutarAyrılan karşılık Ayrılan karşılık
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Dönem başındaki esas faaliyetlerden alacaklar karşılığı
Dönem içinde yapılan tahsilatlar
Dönem içinde ayrılan değer düşüklüğü karşılıkları

Dönem sonu esas faaliyetlerinden alacaklar karşılığı

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

(4,342,732)
16,033

(1,314,049)
 

(5,640,748)

(3,755,494)
545,727

(1,132,965)
 

(4,342,732)

LİKİDİTE RİSKİ 
Likidite riski, Şirket’in parasal yükümlülüklerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekte güçlük yaşaması riskidir.

Likidite riskinin yönetimi
Likidite riskinden korunmak amacıyla varlık ve yükümlülükler arasında vade uyumunun sağlanması gözetilmekte, ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacının 
eksiksiz bir biçimde sağlanabilmesi amacıyla likit değerler muhafaza edilmektedir.

Parasal varlık ve yükümlülüklerin kalan vade dağılımları:

4 SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı) 
4.2 FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı)
KREDİ RİSKİ (devamı)

31 Aralık 2012

Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Finansal varlıklar ve riski sig. ait F.Y
Esas faaliyetlerden alacaklar
İlişkili tara�ardan alacaklar
Diğer alacaklar ve gelir tahakkukları
Toplam parasal varlıklar

De�er Değeri 1 aya kadar 1 - 3 ay 3 - 6 ay 6- 12 ay 1 yıldan uzun 

        92,953,496
        97,123,796
        42,574,222
             144,028
          1,106,169

233,901,711

    43,047,993 
       2,253,991 
     21,807,180 
          144,028 

     827,269
68,080,461

    27,480,660
      3,997,862
      9,939,461

- 
          209,793

41,627,776

 22,424,843
   2,388,036
   7,785,394

 - 
       14,181
32,612,454

      4,421,086
1,979,390

 -
      -

6,400,476

        84,062,821
          1,062,797

 - 
              54,926 

  85,180,544

Finansal borçlar
Esas faaliyetlerden borçlar
İlişkili tara�ara borçlar
Diğer borçlar
Muallak tazminat karşılığı (*)
Birikimli hayat sigortaları için 
hesaplanan hayat matematik karşılıkları
Ödenecek vergi ve benzeri diğer yük.
Gider tahakkukları
Diğer risklere ilişkin karşılıklar
Toplam parasal yükümlülükler

    26,039,450
        29,206,377

        1,323,809
        1,168,731

   10,647,278
     

            30,374,994
            1,604,262

     15,189
       9,503,021

     109,883,111

   4,092,541
 89,478

 378,231
 240,677

656,423
1,604,262

-
    3,684,783

10,746,395

-
 -
 -

      377,136 
    

713,493
 -
-
-

1,090,629

-
 -
-

 943,251

1,508,061
 -
-

   5,527,917
7,979,229

 - 
 - 

 500,496
  8,965,876

     
27,149,516

 -
-

290,321
36,906,209

26,039,450
 25,113,836

 1,234,331
290,004
120,338
              
347,501

 - 
15,189

 - 
53,160,649

31 Aralık 2011

Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Finansal varlıklar ve riski sig. ait F.Y
Esas faaliyetlerden alacaklar
İlişkili tara�ardan alacaklar
Peşin ödenen vergiler ve fonlar
Diğer alacaklar ve gelir tahakkukları
Toplam parasal varlıklar

De�er Değeri 1 aya kadar 1 - 3 ay 3 - 6 ay 6- 12 ay 1 yıldan uzun 

Esas faaliyetlerden borçlar
İlişkili tara�ara borçlar
Diğer borçlar
Muallak tazminat karşılığı (*)
Birikimli hayat sigortaları için 
hesaplanan hayat matematik karşılıkları
Ödenecek vergi ve benzeri diğer yük.
Gider tahakkukları
Diğer risklere ilişkin karşılıklar
Toplam parasal yükümlülükler

19,884,706
90,870,968
34,944,484

50,606
242,297
519,138

146,512,199

19,884,706
1,551,063

18,436,008
50,606

-
306,543

40,228,926

-
148,782

7,861,521
-
-

174,758
8,185,061

18,074,338
532,862
315,183

1,493,579

274,126
-

83,100
-

20,773,188

3,739,312
34,044
69,109

2,987,159
 

224,693
485,230

-
1,924,234
9,463,781

3,736,930
-
-

1,185,731

449,044
-
-
-

5,371,705

6,790,317
-

539,169
1,051,612

818,538
-
-

2,386,720
11,586,356

739,988
-
-

1,122,367

30,198,179
-
-

204,454
32,264,988

-
432,695

6,413,433
-
-

7,901
6,854,029

-
2,573,638
1,375,937

-
242,297

8,195
4,200,067

-
86,164,790

857,585
-
-

21,741
87,044,116

33,080,885
566,906
923,461

7,840,448

31,964,580
485,230

83,100
4,515,408

79,460,018

 (*) Muallak tazminat karşılıkları ilişikteki �nansal tablolarda kısa vadeli yükümlülükler içinde gösterilmiştir.
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4  SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı)

4.2 FİNANSAL RİSKİNİ YÖNETİMİ (devamı)

PİYASA RİSKİ 

Piyasa riski, faiz oranı ve döviz kurları gibi piyasa �yatlarında olabilecek değişikliklerin Şirket’in gelirini veya elinde bulundurduğu �nansal araçların 
değerini etkileme riskidir. Piyasa riski yönetiminin amacı, risk karlılığının optimize edilerek, piyasa riski tutarının kabul edilebilir parametrelerde 
kontrol edilebilmesidir.

Kur Riski

Şirket dövize dayalı yapılan sigortacılık işlemleri sebebiyle kur riskine maruz kalmaktadır.

Yabancı para cinsinden gerçekleştirilen işlemler, işlemlerin gerçekleştirildiği tarihlerdeki geçerli olan kurlardan kaydedilmekte olup, bilançoda yer alan 
yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülükler, raporlama dönemindeki kurlardan TL’ye çevrilmiş ve çevrim sonucu oluşan çevrim farkları 
sonucun pozitif veya negatif olmasına göre ilişikteki �nansal tablolarda kambiyo karları veya kambiyo zararları hesaplarına yansıtılmıştır.

Şirket’in maruz kaldığı kur riskine ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

31 Aralık 2012
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Finansal varlıklar ve riski sigortalılara ait �nansal yatırımlar
Esas faaliyetlerden alacaklar
Diğer alacaklar
Toplam yabancı para cinsinden parasal varlıklar

Muallak tazminat karşılığı
Birikimli hayat poliçeleri için hesaplanan hayat matematik karşılıkları
Diğer borçlar
Toplam yabancı para cinsinden parasal yükümlülükler

Bilanço pozisyonu

         502,939 
    14,047,915 
     1,711,516 
                    - 

16,262,370

1,704,341 
 12,900,623 

    157,481 
14,762,445

 
1,499,925

                1 
    686,055 

 151,132 
      15,501 

852,689

 42,151 
  562,226 

       29,340 
633,717

 
218,972

     502,940 
 14,733,970 
  1,862,648 
       15,501 
17,115,059

  1,746,492 
13,462,849 

       186,821 
15,396,162

 
1,718,897

ABD Doları Avro Toplam

31 Aralık 2011
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Finansal varlıklar ve riski sigortalılara ait �nansal yatırımlar
Esas faaliyetlerden alacaklar
Diğer alacaklar
Toplam yabancı para cinsinden parasal varlıklar

Esas faaliyetlerden borçlar
Muallak tazminat karşılığı
Birikimli hayat poliçeleri için hesaplanan hayat matematik karşılıkları
Diğer borçlar
Toplam yabancı para cinsinden parasal yükümlülükler

Bilanço pozisyonu

284,810
16,012,610

700,333
-

16,997,753

(963,393)
1,754,273

15,780,319
185,770

16,756,969
 

240,784

2
779,849

53,659
25,584

859,094

(124,178)
58,745

654,896
33,874

623,337
 

235,757

284,812
16,792,459

753,992
25,584

17,856,847

(1,087,571)
1,813,018

16,435,215
219,644

17,380,306
 

476,541

ABD Doları Avro Toplam

Yukarıdaki tablonun değerlendirilebilmesi amacıyla ilgili yabancı para tutarlarının TL karşılıkları gösterilmiştir.

Dövize dayalı işlemler işlem tarihindeki geçerli kurlar esas alınarak muhasebeleştirilmiş olup, raporlama dönemi itibarıyla yabancı para cinsinden 
varlık ve yükümlülükler 31 Aralık 2012 tarihli T.C. Merkez Bankası (“TCMB”) alış kurları ile değerlenmiştir. Yalnızca hayat matematik karşılıkları 
söz konusu poliçeler üzerinde de belirtildiği üzere TCMB efektif satış kurları ile değerlenmiştir.

Raporlama dönemi itibarıyla yabancı para bakiyelerin çevriminde kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012           ABD Doları                        Avro
  
Bilanço kalemlerinin çevriminde kullanılan döviz kurları               1.7826                    2.3517
Hayat matematik karşılıkları ve ikrazların çevriminde kullanılan döviz kurları                 1.7939                    2.3665

31 Aralık 2011            ABD Doları                        Avro

Bilanço kalemlerinin çevriminde kullanılan döviz kurları                  1.8889                     2.4438
Hayat matematik karşılıkları ve ikrazların çevriminde kullanılan döviz kurları                 1.9008                     2.4593
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4  SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı)
4.2 FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı)
PİYASA RİSKİ (devamı)

Maruz kalınan kur riski

TL’nin aşağıdaki para birimlerine karşı yüzde 10 değer kaybı dolayısıyla 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin özkaynaklarda ve
gelir tablosunda (vergi etkisi hariç) oluşacak artış ve azalışlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu analiz tüm diğer değişkenlerin, özellikle faiz oranlarının, 
sabit kaldığı varsayımıyla hazırlanmıştır. TL’nin ilgili para birimlerine karşı yüzde 10 değer kazanması durumunda etki aynı tutarda fakat ters yönde 
olacaktır.

 (*) Özkaynak etkisi, TL’nin ilgili yabancı para birimlerine karşı %10’luk değer kaybından dolayı oluşacak gelir tablosu etkisini de içermektedir.

Maruz kalınan faiz oranı riski

Alım-satım amaçlı �nansal varlık portföyünün maruz kaldığı risk, faiz oranlarındaki değişim sonucu ilgili �nansal varlıkların gerçeğe uygun  
değerlerindeki dalgalanmadır. Alım-satım amaçlı olmayan portföylerin maruz kaldığı temel risk, piyasa faiz oranlarındaki değişim sonucu, gelecek 
nakit akımlarında meydana gelecek dalgalanma ve �nansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki azalma sonucu oluşacak zarardır. Faiz oranı riskinin 
yönetimi faiz oranı aralığının izlenmesi ve yeniden �yatlandırma bantları için önceden onaylanmış limitlerin belirlenmesi ile yapılmaktadır.

Raporlama dönemi sonu itibarıyla, Şirket’in faiz getirili ve faiz götürülü �nansal varlık ve yükümlülüklerinin faiz pro�li aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

           31 Aralık 2012                         31 Aralık 2011

             Gelir tablosu  Özkaynak (*)               Gelir tablosu                        Özkaynak (*)
    
ABD Doları                               76,072                              149,993                 182,547                     24,078

Avro                                             20,916                               21,897                     23,839                     23,576

Toplam, net                                       96,988                            171,890                                       206,386                      47,654

Finansal enstrümanların faize duyarlılığı

Gelir tablosunun faize duyarlılığı, aşağıda varsayılan nispetlerde faiz oranlarındaki değişimin; 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren yıllarda 
gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan �nansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerine ve değişken faizli alım-satım amaçlı olmayan �nansal 
varlık ve yükümlülüklerin net faiz gelirine (vergi etkileri hariç) olan etkisidir. Özkaynakların faize duyarlılığı, faiz oranlarında varsayılan değişim 
sonucu 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla portföyde bulunan sabit faizli satılmaya hazır �nansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki 
değişim dikkate alınarak hesaplanmaktadır. 

Bu analiz sırasında, diğer değişkenlerin, özellikle döviz kurlarının, sabit olduğu varsayılmaktadır. Aşağıda verilen nispetlerde faiz oranlarında ki 
değişimin gelir tablosuna ve özkaynaklara etkisi, ilgili kazanç ve kayıpların vergi etkileri dikkate alınmadan gösterilmiştir.

Finansal varlıklar:
   Sabit faizli �nansal varlıklar:
Bankalar (Not 14)
Satılmaya hazır F.V. – Devlet tahvilleri (Not 11)
Satılmaya hazır F.V. – Hazine bonoları (Not 11)
Satılmaya hazır F.V. – TP özel sektör tahvilleri (Not 11)
Sigortalılara krediler (İkrazlar) (Not 12)
Alım satım amaçlı F.V. – Devlet tahvilleri (Not 11)
Vadeye kadar elde tutulacak F.V. – Devlet tahvilleri (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – Alım satım amaçlı F.V. – Devlet Tahvilleri (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – Alım satım amaçlı F.V. – Eurobondlar (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – Satılmaya Hazır F.V. –  Devlet tahvilleri (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – Satılmaya Hazır F.V. –        TP özel sektör tahvilleri (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – Satılmaya Hazır F.V. – Eurobondlar (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – Satılmaya Hazır F.V. –         YP özel sektör tahvilleri (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – Vadeye Kadar Elde Tutulacak F.V. –  Devlet tahvilleri (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – Vadeli mevduat (Not 11)
   Değişken faizli �nansal varlıklar:
Satılmaya hazır F.V. – TÜFE’ye endeksli devlet tahvilleri (Not 11)
Vadeye kadar elde tutulacak F.V. – Devlet tahvilleri (Not 11)
Satılmaya hazır F.V. – TP Özel sektör tahvilleri (Not 11)
Alım Satım Amaçlı F.V. – TP Özel sektör tahvilleri (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – 
           Satılmaya hazır  F.V. – TP Özel Sektör tahvilleri (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – Satılmaya Hazır F.V. –  Devlet tahvilleri (Not 11)
Finansal yükümlülükler:
  Repo İşlemlerinden sağlanan fonlar (Not 20)

31 Aralık 2012

86,278,039
     11,410,970

-
1,687,989

727,654
25,680

-
4,560,609

561,569
9,541,274

236,627
10,021,908

4,150,493
4,565,908

      5,916,860

36,668,773
2,407,790
3,610,605
1,420,345

262,017

67,674

26,039,450

31 Aralık 2011

14,524,824
25,648,973

1,219,030
193,068
857,581

4,532,400
4,566,960

-
662,480

16,448,917
129,518

15,886,504
243,474

-
578,388    

18,107,494
2,227,705
1,025,962

-
537,275

66,734

Yoktur.
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4  SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı)

4.2 FİNANSALRİSKİN YÖNETİMİ (devamı)

PİYASA RİSKİ (devamı)

Gelir tablosu                          Özkaynak(*)

100 bp artış 100 bp azalış 100 bp artış 100 bp azalış31 Aralık 2012

Alım satım amaçlı �nansal varlıklar
Satılmaya hazır �nansal varlıklar
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait 
alım satım amaçlı �nansal varlıklar
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait 
satılmaya hazır �nansal varlıklar

Toplam, net

928

15,892

(21,585)

120

(4,645)

(729)

(15,892)

22,244

(120)

5,503

928

(2,126,043)

(21,585)

(232,339)

(2,379,039)

(729)

2,075,583

22,244

246,133

2,343,231

Gelir tablosu                       Özkaynak(*)

100 bp artış 100 bp azalış 100 bp artış 100 bp azalış31 Aralık 2011

Alım satım amaçlı �nansal varlıklar
Satılmaya hazır �nansal varlıklar
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait 
alım satım amaçlı �nansal varlıklar
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait 
satılmaya hazır �nansal varlıklar

Toplam, net

 (77,529)

8,500 

 (4,109)

216

 

 (72,922)

79,813 

 (8,500)

4,346 

 (216)

75,443

 

 (77,529)

 (1,686,589)

 (4,109)

 (229,549)
 

(1,997,776)

79,813 

1,806,926 

4,346 

250,384 

2,141,469 

 (*) Özkaynak etkisi, faiz oranındaki 100 baz puan (bp) artış ve azalışta meydana gelen gelir tablosu etkisini de içermektedir.

Gerçeğe uygun değer gösterimi

Finansal araçların tahmini piyasa değerleri, elde bulunan piyasa verileri kullanılarak ve eğer mümkünse uygun değerleme yöntemleri kullanılarak 
belirlenmektedir. Şirket elinde bulundurduğu menkul kıymetlerini alım-satım amaçlı, satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıklar 
olarak sını�andırmış olup, alım-satım amaçlı �nansal varlıklar ile satılmaya hazır �nansal varlıklar ilişikteki �nansal tablolarda borsalarda oluşan �yatlar 
üzerinden ölçülmek suretiyle gerçeğe uygun değerleri ile gösterilmişlerdir. Toplam de�er değeri 6,973,698 TL (31 Aralık 2011: 6,794,665 TL) olan vadeye 
kadar elde tutulacak olarak sını�anmış �nansal varlıkların gerçeğe uygun değeri 8,428,730 TL’dir. (31 Aralık 2011: 7,065,776 TL). Şirket yönetimi diğer
�nansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin kayıtlı değerlerinden önemli ölçüde farklı olmadığını tahmin etmektedir.

Gerçeğe uygun değer ile ölçüme ilişkin sını�andırma

TFRS 7 – Finansal Araçlar: Açıklama standardı �nansal tablolarda gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülerek gösterilen �nansal araçların gerçeğe 
uygun değerlerinin belirlenmesinde kullanılan verilerin önemini yansıtan bir sıra dahilinde sını�andırılarak gösterilmesini gerektirmektedir. Bu 
sını�andırma esas olarak söz konusu verilerin gözlemlenebilir nitelikte olup olmamasına dayanmaktadır. Gözlemlenebilir nitelikteki veriler, bağımsız 
kaynaklardan edinilen piyasa verilerinin kullanılması; gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler ise Şirket’in piyasa tahmin ve varsayımlarının 
kullanılması anlamına gelmektedir. Bu şekilde bir ayırım, genel olarak aşağıdaki sını�amaları ortaya çıkarmaktadır.

1 inci Sıra: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) �yatlar;
2 nci Sıra: 1 inci sırada yer alan kayıtlı �yatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan (�yatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak 
(�yatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler;
3 üncü Sıra: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler (gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler). 
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1. Sıra 2. Sıra 3. Sıra Toplam

31 Aralık 2012
Finansal Varlıklar:

Finansal yükümlülükler:
Yatırım anlaşması yükümlülükleri 
birikimli hayat poliçelerinde hayat 
matematik karşılıkları (Not 17) , (Not 18)
Toplam �nansal yükümlülükler

Alım satım amaçlı �nansal varlıklar

Satılmaya hazır �nansal varlıklar

Riski hayat poliçesi sahiplerine ait 
alım satım amaçlı �nansal varlıklar
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait 
satılmaya hazır �nansal varlıklar

Toplam �nansal varlıklar

1,452,730

53,378,337

5,122,178

24,279,993

84,233,238

1,452,730

53,378,337

5,122,178

24,279,993

84,233,238

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,989,886

23,989,886

-

-

-

-

23,989,886

23,989,886

1. Sıra 2. Sıra 3. Sıra Toplam

31 Aralık 2011

Finansal Varlıklar:

Alım-satım amaçlı �nansal varlıklar (Not 11)

Satılmaya hazır �nansal varlıklar (Not 11)

Finansal yükümlülükler:
Yatırım anlaşması yükümlülükleri 
birikimli hayat poliçelerinde hayat 
matematik karşılıkları (Not 17) , (Not 18)
Toplam �nansal yükümlülükler

Toplam �nansal varlıklar

4,547,516

44,975,497

662,480

33,312,422

83,497,915

4,547,516

44,975,497

662,480

33,312,422

83,497,915

31,964,580

31,964,580

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
31,964,580

31,964,580

Satılmaya hazır �nansal varlıklar olarak tutulan 
riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar (Not 11)

Alım satım amaçlı �nansal varlıklar olarak tutulan
riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar (Not 11)

4  SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı)

4.2 FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı)

PİYASA RİSKİ (devamı)

Sını�andırma, kullanılabilir olması durumunda gözlemlenebilir nitelikteki piyasa verilerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede gerçeğe
uygun değerleri üzerinden ölçülen �nansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer sını�andırması aşağıdaki gibidir: 
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Borçlanma senetlerinden elde edilen faiz gelirleri

Banka mevduatlarından elde edilen faiz gelirleri

Yatırımların nakde çevrilmesi sonucu oluşan karlar

Alım-satım amaçlı �nansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinde

meydana gelen değişiklikler (Not 11)

Şirket portöfyündeki satılmaya hazır olarak sını�anmış �nansal

varlıklardan elde edilen gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardan ilgili

�nansal varlıkların elden çıkarılması sonucu özsermayeden gelir

tablosuna aktarılanlar (Not 15)

Satılmaya hazır �nansal varlıklar olarak sını�anan riski hayat poliçesi

sahiplerine ait �nansal yatırımlardan elde edilen gerçekleşmemiş kazanç

ve kayıplardan ilgili �nansal yatırımların elden çıkarılması sonucu

özsermayeden gelir tablosuna aktarılanlar (Not 15)

Sigortalılara kredilerden (ikrazlar) alınan faiz gelirleri

Ters Repo işlemlerinden elde edilen faizler

Yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen gelirler

Hisse senetlerinden elde edilen gelirler

Kambiyo karları, net

Yatırım gelirleri

Riski hayat sigorta poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırım sözleşmelerinden kaynaklanan 

yükümlülüklerin yatırıldığı satılmaya hazır olarak sını�anmış �nansal varlıklardan elde edilen

gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardan ilgili �nansal varlıkların elden çıkarılması sonucu 

özsermayeden gelir tablosuna aktarılanlar

Kambiyo zararları, net

Şirket portöfyündeki satılmaya hazır olarak sını�anmış �nansal varlıklardan elde edilen

gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardan ilgili �nansal varlıkların elden çıkarılması sonucu

özsermayeden gelir tablosuna aktarılanlar

Yatırımların nakde çevrilmesi sonucu oluşan zararlar

Alım-satım amaçlı �nansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen

değişiklikler (Not 11)

Diğer yatırım giderleri

Yatırım giderleri

Gelir tablosunda muhasebeleştirilen �nansal kazanç ve kayıplar, net

Gelir tablosunda muhasebeleştirilen �nansal kazanç ve kayıplar:              31 Aralık 2012                             31 Aralık 2011

10,906,483
7,626,899
1,926,049

4,065,380
1,637,073

-

-

393,332

27,325
1,437

778
2
-

20,697,567

(909,862) -

(408,367)

-

-

   4,143,270

   1,816,560

4,981

    5,964,811

    (547,886)

     (1,188,499)

   (262,276)

    (1,998,661)

393,332

(1,058,527)

(491,854)

(2,440,669)

(5,675,047)

15,022,520

(869,630)

(1,829,587)

9,038,008

10,867,595

197,092
34,180

3,098
3,805

7
4,533,628

208,594

-

-

31 Aralık 2012                                  31 Aralık 2011

4  SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı)

4.2  FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı)

PİYASA RİSKİ (devamı)

FİNANSAL VARLIKLARDAN KAYNAKLANAN KAZANÇ VE KAYIPLAR 

(1,916,149) 197,092

Özsermayede muhasebeleştirilen �nansal kazanç ve kayıplar:

Şirket portföyündeki satılmaya hazır olarak sını�anmış �nansal varlıklardan elde edilen

gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardaki değişimler (Not 11), (Not 15)

Satılmaya hazır �nansal varlıklar olarak sını�anan riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal 

yatırımlardan elde edilen gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardaki değişimler (Not 11), (Not 15)

Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırım sözleşmelerinden kaynaklanan 

yükümlülüklerin yatırıldığı satılmaya hazır olarak sını�anmış �nansal varlıklardan elde edilen 

gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardaki kur değişiminin etkileri (Not 15)

Özsermayede muhasebeleştirilen �nansal kazanç ve kayıplar, net

72



4 SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı)
4.2 FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı)
SERMAYE YÖNETİMİ

Şirket’in başlıca sermaye yönetim politikaları aşağıda belirtilmiştir:

• Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen sermaye yeterliliği şartlarına uymak
• Şirket’in sürekliliğini sağlayarak hissedarlara ve paydaşlara devamlı getiri sağlamak
• Sigorta poliçelerinin fiyatlamasını, alınan sigorta risk düzeyi ile orantılı belirleyerek, hissedarlara yeterli getirinin sağlanması
Hazine Müsteşarlığı tarafından 19 Ocak 2008 tarih ve 26761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye
Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Şirket tarafından yapılan hesaplamalarda 
gerekli özsermaye tutarı ile mevcut özsermaye tutarları sırasıyla 37,029,112 TL ve 42,797,075 TL olarak tespit edilmiştir. Buna göre sermaye yeterliliği 
sonucu 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla yapılan hesaplamalarda 5,767,963 TL sermaye fazlası sonucu vermiştir.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirket tarafından yapılan hesaplamalarda ise gerekli özsermaye tutarı ile mevcut özsermaye tutarları sırasıyla 68,440,168 TL 
ve 71,350,645 TL olarak tespit edilmiştir. Buna göre Şirket’in sermaye yeterliliği sonucu 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, TL 2,910,477 TL tutarında sermaye 
fazlası olarak gerçekleşmiştir.

5 BÖLÜM BİLGİLERİ

Şirket’in stratejik iş birimleri olan iki ana faaliyet bölümü bulunmaktadır. Stratejik iş birimleri, birbirinden farklı ürünler ve servisler sunan ve Şirket yönetimi 
tarafından ayrı yönetilen ve yönetim raporlamları ayrı yapılan birimlerdir. İlgili bölümlerin varlık ve yükümlülükleri ile bölümlerin faaliyet sonuçları, “Önemli 
Muhasebe Politikaları” kısmında anlatılan muhasebe uygulamalarına uygun olarak hazırlanmıştır.

COĞRAFİ BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA: Şirket’in faaliyet gösterdiği ana coğra� bölge Türkiye olduğu için coğra� bölümlere göre raporlama sunulmamıştır.

FAALİYET ALANI BÖLÜMLERİ:

31 Aralık 2012
Brüt yazılan primler
Yazılan primlerde reasürör payı
Ücret, kesinti ve komisyon gelirleri (Not 32)
Kazanılmamış primler karşılığında değişim
Brüt ödenen tazminatlar
Ödenen tazminatlardaki reasürör payı
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan brüt teknik karşılıklardaki değişim
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan teknik karşılıklarda reasürör payındaki değişim
Birikimli hayat sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan teknik karşılıklardaki değişim (Not 30)
Komisyon giderleri (Not 32)
Yatırım gelirleri
Yatırım giderleri
Diğer gelir/(giderler), net
Vergi öncesi kar
Dönem karı kurumlar vergisi karşılığı
Dönem net karı veya (zararı)

Diğer bölüm kalemleri:
Amortisman giderleri (Not 6)
İtfa giderleri (Not 8)
Şüpheli alacaklar karşılığı (Not 47)

Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, bölüm varlık ve yükümlülükleri ile sabit sermaye yatırımları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012
Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 12)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar (Not 6,8)
Ertelenmiş üretim giderleri (Not 17)
Diğer akti�er
Toplam varlıklar

Sigorta sözleşmeleri teknik karşılıkları (Not 17)
Yatırım sözleşmesi yükümlülükleri (Not 17), (Not 18)
Ertelenmiş komisyon gelirleri (Not 10), (Not 19)
Diğer yükümlülükler
Özsermaye
Toplam yükümlülükler ve özsermaye

Hayat
4,675,370 
(446,297)

214,863 
(261,890)

(6,919,277)
16,000 

 (72,060)
13,109 

Hayat - dışı
232,540,136 

(1,566,124)
330,409 

(28,567,721)
(164,972,413)

18,910,038 
 (1,864,980)

 

Dağıtılamayan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Toplam
237,215,506 

(2,012,421)
545,272 

(28,829,611)
(171,891,690)

18,926,038 
(1,937,040)

 (979,515)
2,922,794 

(15,556,095)
22,314,014 
(7,543,511)

 (24,137,942)
29,035,799 
 (6,141,261)
22,894,538 

2,922,794 
 (106,447)
2,449,351 

(1,546,492)
 (390,440)

548,584 
-

548,584 

Hayat
1,576,684

-
11,933

39,884,939
41,473,556

Hayat-dışı
40,547,531

-
5,357,151
1,425,461

47,330,143

Dağıtılamayan
450,007

4,966,771
-

154,057,774
159,474,552

Toplam
42,574,222

      4,966,771 
      5,369,084 

195,368,174
248,278,251

-
-
-

40,238,920
71,180,283

111,419,203

   77,173,701 
    30,374,994 

103,976 
    69,445,297 

  71,180,283
   248,278,251

74,018,351
-

100,625
29,206,377

-
103,325,353

3,155,350
30,374,994

3,351
     -     

-
33,533,695

17,267,491 
(5,997,019)
(3,481,141)
7,789,331 

 (6,141,261)
1,648,070 

(992,624)
-

(15,449,648)
2,597,172 

-
(20,266,361)
20,697,884 

-
20,697,884 

-
-
-

-

-

(1,271,975)

(353,154)

(123,647)

-

(353,154)

(123,647)

 (1,271,975)

Sabit sermaye yatırımları (Not 6,8) - - 1,485,496 1,485,496
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31 Aralık 2011
Brüt yazılan primler
Yazılan primlerde reasürör payı
Ücret, kesinti ve komisyon gelirleri (Not 32)
Kazanılmamış primler karşılığında değişim
Brüt ödenen tazminatlar
Ödenen tazminatlardaki reasürör payı
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan brüt teknik karşılıklardaki değişim
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan teknik karşılıklarda reasürör payındaki değişim
Birikimli hayat sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan teknik karşılıklardaki değişim (Not 30)
Komisyon giderleri (Not 32)
Yatırım gelirleri
Yatırım giderleri
Diğer gelir/(giderler), net
Vergi öncesi kar
Dönem karı kurumlar vergisi karşılığı
Dönem net karı veya (zararı)

Diğer bölüm kalemleri:
Amortisman giderleri (Not 6)
İtfa giderleri (Not 8)
Şüpheli alacaklar karşılığı (Not 47)

Şirket’in 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, bölüm varlık ve yükümlülükleri ile sabit sermaye yatırımları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2011
Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 12)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar (Not 6,8)
Ertelenmiş üretim giderleri (Not 17)
Diğer akti�er
Toplam varlıklar

Sigorta sözleşmeleri teknik karşılıkları (Not 17)
Yatırım sözleşmesi yükümlülükleri (Not 17), (Not 18)
Ertelenmiş komisyon gelirleri (Not 10), (Not 19)
Diğer yükümlülükler
Özsermaye
Toplam yükümlülükler ve özsermaye

Sabit sermaye yatırımları (Not 6,8)

Hayat
4,543,617
(771,972)

280,077
54,210

(7,346,067)
129,625

(313,619)

Hayat-dışı
172,275,284
(56,562,962)

320,593
(6,342,138)

(137,664,128)
60,427,869
(1,020,233)

231,194

Dağıtılamayan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Toplam
176,818,901
(57,334,934)

600,670
(6,287,928)

(145,010,195)
60,557,494
(1,333,852)

213,473
(352,614)

(14,174,278)
12,660,058
(4,295,628)

(15,961,177)
6,099,990
1,310,716
7,410,706

(17,721)
(352,614)
(108,352)
4,276,120

(1,165,445)
(437,541)

(1,229,682)
-

(1,229,682)

-

-

124,557

Hayat
798,710

-
14,864

34,553,291
35,366,865

Hayat-dışı
24,404,399

-
5,064,055

20,792,602
50,261,056

Dağıtılamayan
9,741,375
4,029,412

-
60,861,683
74,632,470

Toplam
 34,944,484 
   4,029,412 
    5,078,919 
116,207,576
160,260,391

-
-
-

7,521,686
42,720,851
50,242,537

364,473

45,427,535
  31,964,580
       148,181 
39,999,244
42,720,851

160,260,391

364,473

42,599,275
-

144,703
32,477,558

-
75,221,536

-

2,828,260
31,964,580

3,478
-
-

34,796,318

-

7,965,050
(3,130,183)

(573,702)
4,261,165
1,310,716
5,571,881

-
(14,065,926)

418,888
-

(14,949,934)
3,068,507

-
3,068,507

-

-

(381,085)

(325,441)

(104,559)

- 

(325,441)

(104,559)

(256,528)

5 BÖLÜM BİLGİLERİ (devamı)

FAALİYET ALANI BÖLÜMLERİ: (devamı)

6  MADDİ DURAN VARLIKLAR
1 ocak - 31 Aralık 2012 dönemleri arasındaki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

Maliyet:
Yatırım amaçlı gayrimenkuller (Not 7)
Kullanım amaçlı gayrimenkuller
Özel maliyet bedelleri
Demirbaş ve tesisatlar
Kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlıklar

Birikmiş amortismanlar: 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Kullanım amaçlı gayrimenkuller
Özel maliyet bedelleri
Demirbaş ve tesisatlar
Kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlıklar

Net de�er değeri 

1 Ocak 

2,730,000
725,055
614,522

2,123,721
287,778

6,481,076 

 
(90,483)
(22,041)

(541,058)
 (1,760,061)

(287,778)
(2,701,421)
3,779,655

Girişler

-
            -
644,084
773,831

                -
 1,417,915

    
(86,185)

-
(90,588)

(176,381)
-

(353,154)

Çıkışlar

 
-
 -
-

(1,217,308)
(4,486)

(1,221,794)

 -
-
-

1,169,442
4,486 

1,173,928

Transferler

    
    725,055 
  (725,055)

-
 -

  - 
  - 

    
(22,041)

22,041 
 -
 -

  - 
  - 

Kayıtlardan Silinen

-
-

(369,489)
(34,409)

-
(403,898)

-
-

369,489
13,748

-
383,237

31 Aralık

3,455,055
             - 
889,117

1,645,835
283,292

     6,273,299 

      
(198,709)

 - 
(262,157)
(753,252)
 (283,292)

  (1,497,410)
  4,775,889
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Amortisman hesaplama yöntemlerinde cari dönemde yapılan bir değişiklik bulunmamaktadır.
Dönem içerisinde yapılan �nansal kiralama ödemeleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2011: Yoktur).
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, Şirket’in mülkiyetinde olan gayrimenkullerde herhangi bir ipotek bulunmamaktadır.

7  YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 

Şirket’in sahip olduğu yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin 1 Ocak – 31 Aralık 2012 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2011 dönemleri arasındaki hareketler 
6 – Maddi duran varlıklar notunda verilmiştir. 

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Şirket’in sahip olduğu yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerinin de�er değerine eşit olduğu düşünülmektedir. 
(31 Aralık 2011: De�er değerine eşittir). 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerden yıl boyunca elde edilen kira geliri 252,111 TL dir (2011: 64,320 TL).

8  MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

1 ocak - 31 Aralık 2012 dönemleri arasındaki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: 

Maliyet:
Yatırım amaçlı gayrimenkuller (Not 7)
Kullanım amaçlı gayrimenkuller
Özel maliyet bedelleri
Demirbaş ve tesisatlar
Kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlıklar

Birikmiş amortismanlar: 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Kullanım amaçlı gayrimenkuller
Özel maliyet bedelleri
Demirbaş ve tesisatlar
Kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlıklar

Net de�er değeri 

6  MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)

1 Ocak – 31 Aralık 2011 dönemleri arasındaki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 

2,730,000
665,000
614,241

1,983,583
287,778

6,280,602

 
(22,502)
 (5,481)

 (495,490)
(1,592,740)

(287,778)
(2,403,991)
3,876,611 

Girişler

-
60,055
54,348

140,138
-

254,541

 (67,981)
 (16,560)
(72,288)

(168,612)
- 

(325,441)

Transferler

    
-
-
-
-
-
-

-
-

(1,291)
1,291 

-
-

Kayıtlardan Silinen

-
-

(54,067)
-
-

(54,067)

-
-

28,011 
-
-

28,011 

31 Aralık

2,730,000
725,055
614,522

2,123,721
287,778

6,481,076

 (90,483)
 (22,041)

(541,058)
(1,760,061)

(287,778)
(2,701,421)

3,779,655

Maliyet:
Yazılım programları

Birikmiş tükenme payları: 
Yazılım programları

Net de�er değeri

(2,000,058)
(2,000,058)

190,882

2,190,940 
2,190,940 

31 Aralık

(9,118)
(9,118)

6,310
6,310

Çıkışlar

67,580

67,580

(123,647)
(123,647)

Girişler

2,132,478

2,132,478
(1,882,721)

(1,882,721)
249,757

1 Ocak

1 ocak - 31 Aralık 2012 dönemleri arasındaki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

2,022,546
2,022,546

(1,778,162)
(1,778,162)

244,384

(104,559)
(104,559)

-
-

-
-

2,132,478 
2,132,478 

(1,882,721)
(1,882,721)

249,757

Maliyet:
Yazılım programları

Birikmiş tükenme payları: 
Yazılım programları

Net de�er değeri

31 AralıkÇıkışlar1 Ocak Girişler

109,932
109,93
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9 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 

Tas�ye Halinde Akım Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ
Tas�ye Halinde Yalın Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ
Tas�ye Halinde Saf Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ
Toplam
Finansal varlıklar değer düşüş karşılığı
İştirakler, net

Acıbadem Grubu Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ
Bağlı Ortaklıklar, net
Finansal Varlıklar Toplamı, net

Kayıtlı Değer
12,500
12,500
12,500
37,500

(37,500)
-

99,995
99,995
99,995

99,995
99,995
99,995

100 100

İştirak Oranı %
25
25
25

İştirak Oranı %
25
25
25

Kayıtlı Değer
12,500
12,500
12,500
37,500

(37,500)
-

31 Aralık 2012             31 Aralık 2011

Adı

Bağlı Ortaklıklar:

Acıbadem Grubu Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ
İştirakler:
Tas�ye Halinde Akım Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ
Tas�ye Halinde Yalın Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ
Tas�ye Halinde Saf Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ

Aktif Toplamı

6,645,183

12,203 
1,940 
6,660 

Özkaynak Toplamı

1,954 
 (2,496)

3,096 

Geçmiş Yıllar 
Kar/(Zararı)

 

(9,404)
 (13,899)

 (7,980)

Dönem Net 
Kar/(Zararı)

(810)
(750)

(1,238)

Bağımsız Denetim 
Görüşü

Geçmedi
Geçmedi
Geçmedi

Finansal Tablo
 Dönemi

31 Aralık 2012
31 Aralık 2012
31 Aralık 2012

Cari dönemde, iştirak ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle edinilen bedelsiz hisse senedi bulunmamaktadır.

10 REASÜRANS VARLIKLARI/BORÇLARI
Şirket’in sedan işletme sıfatıyla mevcut reasürans anlaşmaları gereği reasürans varlıkları ve yükümlülükleri aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir:

31 Aralık 2012                  31 Aralık 2011

Reasürans varlıkları ile ilgili muhasebeleştirilen değer düşüklüğü bulunmamaktadır.

Şirket’in reasürans sözleşmeleri gereği gelir tablosunda muhasebeleştirilmiş kazanç ve kayıplar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Reasürans varlıkları
Muallak tazminat karşılığındaki reasürör payı (Not 17)

Reasürans şirketlerinden alacaklar (Not 12)

Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (Not 17)

Sağlık sözleşmelerinde kar paylaşımı karşılıkları, reasürör payı (Not 23)

Toplam

3,554,988
1,062,901

601,802
87,677

5,307,368

Ertelenmiş komisyon gelirleri (Not 5),(Not 19)

Sağlık sözleşmelerinde zarar paylaşımı tahakkuku, reasürör payı

Sağlık branşı kotpar reasürans sözleşmesi zarar paylaşım karşılığı (Not 23)

Reasürans şirketlerine borçlar (Not 19)

Toplam

103,976
33,167

-
115

137,258

Dönem içerisinde reasüröre devredilen primler (Not 17)

Dönem başı kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (Not 17)

Dönem sonu kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (Not 17)

Kazanılmış primlerdeki reasürör payı (Not 17)

Dönem içerisinde ödenen hasarlarda reasürör payı (Not 17)

Dönem başı muallak tazminat karşılığında reasürör payı (Not 17)

Dönem sonu muallak tazminat karşılığında reasürörör payı (Not 17)

Hasarlardaki reasürör payı (Not 17)

Dönem içerisinde reasürörlerden tahakkuk eden komisyon gelirleri (Not 32)

Dönem başı ertelenmiş komisyon gelirleri (Not 19)

Dönem sonu ertelenmiş komisyon gelirleri (Not 19)

Reasürörlerden kazanılan komisyon gelirleri (Not 32)

18,926,038
(4,534,503)

3,554,988
17,946,523

60,557,494
(4,321,030)

4,534,503
60,770,967

501,067
148,181

(103,976)
545,272

576,575
172,276

(148,181)
600,670

4,534,503
333,723

17,167,462
263,916

22,299,604

Reasürans borçları 31 Aralık 2012                 31 Aralık 2011

148,181
112,973
598,689

12,106,764
12,966,607

31 Aralık 2012                 31 Aralık 2011

(2,012,421)
(17,167,462)

601,802
(18,578,081)

(57,334,934)
(18,539,218)

17,167,462
(58,706,690)

(20,342)
79,806

(176,239)
(1,588,374)
(1,791,435)

(1,075,846)
403,974

89,673
(2,186,264)

(103,516)

Sağlık branşı kotpar reasürans sözleşmesi zarar paylaşım karşılığı (Not 23)

Sağlık sözleşmelerinde zarar paylaşımı tahakkuku, reasürör payı

Sağlık sözleşmelerinde kar paylaşımı karşılıkları, reasürör payı (Not 23)

Geri kazanılan sağlık harcamalarında reasürör payı

Toplam, net

31 Aralık 2012Geçmedi4,961,374170,4705,239,597
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Şirket portföyündeki satılmaya hazır �nansal varlıklar

Şirket portföyündeki vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıklar

Şirket portföyündeki alım-satım amaçlı �nansal varlıklar

Toplam Şirket portföyünde bulunan �nansal varlıklar

53,378,337
2,407,790
1,452,730

57,238,857

44,975,497
6,794,665
4,547,516

56,317,678

Alım-satım amaçlı �nansal varlıklar

Satılmaya hazır �nansal varlıklar

Kredi ve alacaklar

Vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıklar

Risk hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal varlıklar

5,122,178
24,279,993

5,916,860
4,565,908

39,884,939

97,123,796

662,480
33,312,422

578,388
-

34,553,290

90,870,968

Borçlanma araçları:

Devlet tahvilleri – TP

Özel sektör tahvilleri – TP

Hisse senedi ve diğer sabit getirili olmayan �nansal varlıklar:
Yatırım fonları – TP

Toplam alım-satım amaçlı �nansal varlıklar

11  FİNANSAL VARLIKLAR
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla Şirket’in �nansal varlık portföyü aşağıdaki gibidir:

Toplam

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, Şirket’in kendi portföyünde bulunan alım satım amaçlı �nansal varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

Finansal varlıklar ile riski sigortalılara ait �nansal yatırımlar 31 Aralık 2012                     31 Aralık 2011

31 Aralık 2012

Nominal Değeri Maliyet  Bedeli De�er DeğeriGerçeğe Uygun Değeri

23,000
1,400,000

25,070
1,412,500
1,437,570

25,680
1,420,345
1,446,025

25,680
1,420,345
1,446,025

6,198
6,198

1,443,768

6,705
6,705

1,452,730

6,705
6,705

1,452,730

-

4,193,200

-

-

4,450,087
4,450,087

15,005
9

4,532,400
4,532,400

15,101
15

4,532,400
4,532,400

15,101
15

15,014
4,465,101

15,116
4,547,516

15,116
4,547,516

Borçlanma araçları:

Devlet tahvilleri – TP

31 Aralık 2011

Nominal Değeri Maliyet  Bedeli De�er DeğeriGerçeğe Uygun Değeri

Hisse senedi ve diğer sabit getirili olmayan �nansal varlıklar:
Yatırım fonları – TP
Hisse Senedleri

Toplam alım-satım amaçlı �nansal varlıklar
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11  FİNANSAL VARLIKLAR (devamı)

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, Şirket’in kendi portföyünde bulunan satılmaya hazır �nansal varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

Borçlanma araçları:

Repo işlemlerine konu devlet tahvilleri – TP

Devlet tahvilleri – TP

Özel sektör tahvilleri – TP 

Toplam satılmaya hazır �nansal varlıklar

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, Şirket’in kendi portföyünde bulunan vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

2,011,000 1,972,823
1,972,823

2,935,551
2,935,551

2,407,790
2,407,790

6,340,343 6,348,265
6,348,265

7,065,776
7,065,776

6,794,665
6,794,665

31 Aralık 2012

Nominal Değeri Maliyet  Bedeli De�er DeğeriGerçeğe Uygun Değeri

 20,767,360
17,353,397

5,209,605

 23,653,490
18,553,603

5,129,943
47,337,036

    26,671,819
  21,407,924

5,298,594
53,378,337

26,671,819
21,407,924

5,298,594
53,378,337

Borçlanma araçları:

Devlet tahvilleri – TP

Hazine bonoları – TP 

Toplam satılmaya hazır �nansal varlıklar

31 Aralık 2011

Nominal Değeri Maliyet  Bedeli De�er DeğeriGerçeğe Uygun Değeri

  42,045,016
1,220,000

  43,112,108
1,212,564

44,324,672

43,756,467 
1,219,030

44,975,497

43,756,467
1,219,030

44,975,497

Borçlanma araçları:

Devlet tahvilleri – TP

Toplam vadeye kadar  elde tutulacak �nansal varlıklar

31 Aralık 2012

Nominal Değeri Maliyet  Bedeli De�er DeğeriGerçeğe Uygun Değeri

Borçlanma araçları:

Devlet tahvilleri – TP

Toplam vadeye kadar  elde tutulacak �nansal varlıklar

31 Aralık 2011

Nominal Değeri Maliyet  Bedeli De�er DeğeriGerçeğe Uygun Değeri

Borçlanma araçları:

Devlet tahvilleri – TP

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ihraç edilen eurobondlar

Toplam alım-satım amaçlı �nansal varlıklar

Borçlanma araçları:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ihraç edilen eurobondlar

Devlet tahvilleri – TP

Özel sektör tahvilleri – YP

Özel sektör tahvilleri – TP

Toplam satılmaya hazır �nansal varlıklar

Devlet tahvilleri – TP

Toplam vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıklar 

Vadeli mevduatlar – TP

Vadeli mevduatlar – YP

Toplam kredi ve alacaklar

Toplam riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımların (“RHPSFY”) detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012

Nominal Değeri Maliyet  Bedeli De�er DeğeriGerçeğe Uygun Değeri

4,083,200
477,395

8,330,743
8,302,411
3,796,938

500,000

9,735,157
8,659,908
3,865,153

 479,470
22,739,688

10,021,908
9,608,948
4,150,493

498,644
24,279,993

10,021,908
9,608,948
4,150,493

498,644
24,279,993

4,329,143
464,060

4,793,203

4,560,609
       561,569

5,122,178

4,560,609
561,569

5,122,178

 4,329,343        4,375,442
4,375,442

    5,493,179
5,493,179

 4,565,908
4,565,908

5,412,321
489,840

5,902,161
37,810,494

5,418,273
498,587

   5,916,860
40,812,210

5,418,273
498,587

      5,916,860
39,884,939
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Borçlanma araçları:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ihraç edilen eurobondlar

Toplam alım-satım amaçlı �nansal varlıklar

Borçlanma araçları:

Devlet tahvilleri – TP

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ihraç edilen eurobondlar

Özel sektör tahvilleri – YP

Özel sektör tahvilleri – TP

Toplam satılmaya hazır �nansal varlıklar

Vadeli mevduatlar – TP

Vadeli mevduatlar – YP

Toplam kredi ve alacaklar

Toplam riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar

31 Aralık 2011

Nominal Değeri Maliyet  Bedeli De�er DeğeriGerçeğe Uygun Değeri

11  FİNANSAL VARLIKLAR (devamı)

620,725    

16,234,632
13,914,052

660,505
236,113

16,755,013
17,857,146

655,349
253,296

35,520,804

16,515,651
15,886,504

666,793
243,474

33,312,422

16,515,651
15,886,504 

666,793
243,474 

33,312,422

605,904
605,904

662,480
662,480

662,480
662,480

294,903
281,582

294,903
281,582
576,485

36,703,193

296,165
282,223
578,388

34,553,290

296,165
282,223
578,388

34,553,290

Şirket’in yukarıdaki tablolarda gösterilen borçlanma senetlerinin tamamı borsalarda işlem gören menkul kıymetlerden oluşmaktadır.

Dönem içerisinde Şirket tarafından ihraç edilen veya daha önce ihraç edilmiş olunup dönem içerisinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymet 
bulunmamaktadır. Şirket’in �nansal varlık portföyleri içerisinde vadesi geçmiş ancak henüz değer düşüklüğüne uğramamış �nansal varlık bulunmamaktadır.
Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları (ilgili vergi etkileri dahil):

Değer Artışında Değişim Toplam Değer ArtışıYıl

2012
2011
2010

5,564,894
(1,636,077)

(593,508)

3,335,309
(2,229,585)

(593,508)

Kredi ve alacaklar dışında kalan �nansal varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir:

Dönem başındaki değer

Parasal varlıklarda gerçekleşmemiş kur farkları

Dönem içindeki alımlar

Transferler

Elden çıkarılanlar (itfa veya satış)

Finansal varlıkların gerçeğe uygun 
değerlerindeki değişim (Not 15)

Finansal varlıkların itfa edilmiş maliyet 
gelirlerindeki değişim

Dönem sonundaki değer

31 Aralık 2012
Şirket portföyü RHPSFY

Alım-satım
amaçlı FV

4,547,516
-

1,531,505     
(3,769,881)    

 (862,215)    

5,805  

-

1,452,730

Satılmaya
hazır FV

44,975,497
-

193,152,428     
6,662,839     

(197,148,670)    

4,143,270 

1,592,973

53,378,337

Vadeye kadar
elde tut. FV

6,794,665
-

-
(4,566,960)

-

-

180,085

2,407,790

Alım-satım
amaçlı FV

662,480
(19,954)

640,000     
3,769,881     
(133,018)    

202,789

-

5,122,178

Satılmaya
hazır FV

33,312,422
(250,510)

15,410,932
(6,662,839)

(19,234,331)

1,816,560

(112,241)

24,279,993

-
-
-

Vadeye kadar
elde tut. FV

4,566,960
-
-

 (1,052)

4,565,908

90,292,580
(270,464)

210,734,865

Toplam

-
(217,378,234)

6,168,424

1,659,765
91,206,936

Dönem başındaki değer

Parasal varlıklarda gerçekleşmemiş kur farkları

Dönem içindeki alımlar

Transferler

Elden çıkarılanlar (itfa veya satış)

Finansal varlıkların gerçeğe uygun 
değerlerindeki değişim (Not 15)

Finansal varlıkların itfa edilmiş maliyet 
gelirlerindeki değişim

Dönem sonundaki değer

31 Aralık 2011
Şirket portföyü RHPSFY

Alım-satım
amaçlı FV

Satılmaya
hazır FV

Vadeye kadar
elde tut. FV

Alım-satım
amaçlı FV

Satılmaya
hazır FV

Vadeye kadar
elde tut. FV Toplam

318,970
-

-

5,110,061

(421,194)

(460,321)

-

4,547,516

50,696,823
-

223,942,422     

(10,044,062)    

(219,574,617)    

(547,886)

502,817

44,975,497

2,186
-
-

6,634,913

(2,186)

-

159,752

6,794,665

5,845,729

112,091
 -

(5,110,061)

(153,746)

(31,533)

-

662,480

23,112,235

3,041,498
10,026,487     
10,044,062     

(11,759,154)    

(1,188,499)

35,793

33,312,422

6,634,913
-
-

(6,634,913)

-

-

-

-

86,610,856

3,153,589

233,968,909
-

(231,910,897)

(2,228,239)

698,362

90,292,580
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11  FİNANSAL VARLIKLAR (devamı)

12 KREDİ VE ALACAKLAR 

Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – borçlanma senetleri 

Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – vadeli mevduat 

Satılmaya hazır �nansal varlıklar – borçlanma senetleri 

Alım satım amaçlı �nansal varlıklar – borçlanma senetleri 

Vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıklar – borçlanma senetleri 

Toplam

31 Aralık 2012

Şirket’in sigortacılık faaliyetleri gereği Hazine Müsteşarlığı lehine teminat olarak verdiği �nansal varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

Nominal Değeri Maliyet  Bedeli De�er DeğeriRayiç Değeri

29,820,030

-
1,057,473

23,000
-

1,068,726
25,070

-
38,904,290

1,405,547
25,680

-
42,243,438

1,405,547
25,680

- 
41,316,166

31,908,334
5,902,160

34,895,350
5,916,861

33,968,078
5,916,861

31 Aralık 2011

Nominal Değeri Maliyet  Bedeli De�er DeğeriRayiç Değeri

Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – borçlanma senetleri 

Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – vadeli mevduat 

Satılmaya hazır �nansal varlıklar – borçlanma senetleri 

Alım satım amaçlı �nansal varlıklar – borçlanma senetleri 

Vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıklar –  borçlanma senetleri 

Toplam

31,666,027
-

36,126,707
576,485

19,563,936
120,944
487,000

56,875,072

19,300,489     
110,000     
500,000     

33,974,902
578,388

20,084,872
122,519
585,211

55,345,892

33,974,902
578,388 

20,084,872 
122,519
552,146

55,312,827

Şirket’in 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla esas faaliyetlerden alacaklar hesabının detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012               31 Aralık 2011

Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 4.2)

Gelir tahakkukları

Diğer alacaklar (Not 4.2)

İlişkili tara�ardan alacaklar (Not 4.2), (Not 45)

Personele verilen avanslar (Not 4.2)

Peşin ödenen vergiler ve fonlar (Not 4.2)

İş avansları (Not 4.2)

Tahakkuk eden faiz ve kira gelirleri (Not 4.2)

Toplam

42,574,222
770,815
189,095
144,028
101,652

-
44,607

-
43,824,419

34,944,484
181,488
166,222

50,606
14,716

242,297
103,708

53,004
35,756,525

Kısa vadeli alacaklar
Orta ve uzun vadeli alacaklar
Toplam

43,769,493
54,926

43,824,419

35,734,784
21,741

35,756,525

Sigortalılardan alacaklar

Reasürans şirketlerinden alacaklar (Not 10)

Sigorta şirketlerinden rücu yoluyla tahsil edilecek alacaklar

Acentelerden alacaklar

Banka Garantili Kredi Kartı alacakları

Esas faaliyetlerden alacak reeskontu

Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı

Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar, net

Sigortalılara krediler (ikrazlar) (Not 4.2)

Reasürans faaliyetlerinden alacaklar

Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar

Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar

Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı

Esas faaliyetlerden alacaklar

32,537,046
1,062,901

369,962
43,340

125
(361,464)

(2,353,368)
31,298,542

727,654
10,548,022

4
3,287,380

(3,287,380)
42,574,222

24,430,259
333,723
360,384
885,846

-
(536,502)

(1,108,390)
24,365,320

857,581
9,721,579

4
3,234,342

(3,234,342)
34,944,484

31 Aralık 2012               31 Aralık 2011

80



12 KREDİ VE ALACAKLAR (devamı)

 Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların detayı aşağıdaki gibidir:

Gayrimenkul ipoteği

Teminat mektupları

Teminat senetleri

Teminat çekleri

Bloke mevduatlar

Teminata alınan hazine bonosu

Toplam

721,750
235,957
145,000
126,940

19,587
3,000

1,252,234

721,750
305,889
135,000
131,940

20,278
4,775

1,319,632

VADESİ GELMİŞ BULUNAN VE HENÜZ VADESİ GELMEYEN ALACAKLAR İÇİN AYRILAN ŞÜPHELİ ALACAK TUTARLARI  

a) Kanuni ve idari takipteki alacaklar (vadesi gelmiş): 3,287,380 TL’dir (31 Aralık 2011: 3,234,342 TL).

b) Prim alacak karşılıkları (vadesi gelmiş): 2,353,368 TL’dir (31 Aralık 2011: 1,108,390 TL).

İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak ve borç ilişkisi 45 – İlişkili tara�arla işlemler notunda detaylı olarak verilmiştir.
Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile akti�e mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları 
4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda verilmiştir.

31 Aralık 201131 Aralık 2012

13  TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 

Şirket’in 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla türev �nansal aracı bulunmamaktadır.

14  NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

Kasa

Bankalar

Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar 

Bilançoda gösterilen nakit ve nakit benzeri varlıklar

Bankalar mevduatı reeskontları

Bloke edilmiş tutarlar

Orijinal vadesi 3 aydan uzun olan mevduatlar

Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin mevcudu

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla bankalar hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 

Yabancı para bankalar mevduatı
      - vadesiz

TL bankalar mevduatı
      - vadeli
      - vadesiz
Bankalar

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirket’in, nakit ve nakit benzeri varlıklar içerisinde takip ettiği sigortacılık faaliyetleri gereği Hazine Müsteşarlığı lehine blokeli 
bankalar mevduatı tutarı 23,212,065 TL’dir (31 Aralık 2011: Yoktur) (Not 17).

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar, kredi kartı tahsilat tutarlarından ve posta çeklerinden oluşmaktadır. 

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

1,468
87,993,667

4,958,361
92,953,496

(221,281)
(23,212,065)
(18,573,172)

50,946,978

1,821
15,518,643

4,364,242
19,884,706

(22,043)
-
-

19,862,663

1,821
15,518,643

4,364,242
19,884,706

(22,043)
-
-

19,862,663

977
5,249,440
5,597,588

10,848,005
(1,843)
(1,051)

-
10,845,111

Dönem sonu Dönem başı Dönem başıDönem sonu

31 Aralık 201131 Aralık 2012

4,353 2,589

86,278,039
1,711,275

87,993,667

14,524,824
991,230

15,518,643
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15 ÖZSERMAYE

 ÖDENMİŞ SERMAYE

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Şirket’in ödenmiş sermayesi 71,500,000 TL (31 Aralık 2011: 71,500,000 TL) olup Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 1 TL 
nominal değerde 71.500.000 adet (31 Aralık 2011: 71.500.000 adet) hisseden meydana gelmektedir.

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket tarafından veya iştiraki veya bağlı ortaklıkları tarafından bulundurulan Şirket’in 
kendi hisse senedi bulunmamaktadır. Vadeli işlemler ve sözleşmeler gereği yapılacak hisse senetleri satışları için çıkarılmak üzere Şirket’te hisse senedi bulunmamaktadır.

Şirket’in sermayesinde doğrudan veya dolaylı hâkimiyeti söz konusu olan sermaye grupları %50.00 pay ile Walnut Holding Cooperaite U.A. ve %49.99 pay ile 
Mehmet Ali Aydınlar’dır.

17 Eylül 2008 tarihinde yapılan Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar uyarınca güncellenen Şirket Ana Sözleşmesi madde 8.B.1’de 
belirtildiği üzere; A Grubu hisseler üzerinde B Grubu hissedarların onayı ve B Grubu hisseler üzerinde A Grubu hissedarların onayı olmadıkça rehin veya 
takdiyat kurulması, satın alma hakkı, ön alım hakkı, intifa hakkı verilmesi, opsiyon, oy hakkı veya diğer oy anlaşmaları, temlik, veya benzeri haklar verecek 
diğer anlaşmaların akdedilmesi geçerli olmayacaktır.

YASAL YEDEKLER

Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedek akçeler; birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluşmaktadır, Birinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin  
%20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni dönem karının %5’i oranında ayrılmaktadır, İkinci tertip yasal yedek akçeler, şirket sermayesinin %5’ini aşan tüm kar payı 
dağıtımlarının %10’u oranında ayrılmaktadır, Birinci ve ikinci yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %50’sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar; ancak ihtiyari 
yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların karşılanmasında kullanılabilirler.
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yasal yedeklerin toplam tutarı 441,013 TL’dir (31 Aralık 2011: 70,477 TL).
Şirket’in 10 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla sona eren yıla ilişkin 7,410,706 TL tutarındaki 
dönem net karının 370,536 TL tutarındaki kısmının yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, bakiye 7,040,170 TL tutarındaki kısmının geçmiş yıllar zararlarından 
mahsup edilmesine karar verilmiştir. 

OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla olağanüstü yedeklerin toplam tutarı 66,007 TL’dir (31 Aralık 2011: 66,007 TL).

FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLENMESİ 
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren yıllarda özkaynak hesaplarında muhasebeleştirilmiş olan Şirket’in kendi portföyünde bulunan �nansal varlıklar ile 
riski poliçe sahiplerine ait �nansal yatırımlardan kaynakalanan �nansal varlık değerleme farkları (ilgili poliçe sahiplerininin payı net olarak) ve bunların vergi 
etkileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 

Şirket portföyünde bulunan �nansal varlıklar
Riski hayat poliçe sahiplerine ait �nansal varlıklar (Not 2.8)
Toplam �nansal varlık değerleme farkları
Şirket portföyünde bulunan �nansal varlıklar
Riski hayat poliçe sahiplerine ait �nansal varlıklar
Toplam vergi etkileri

Toplam �nansal varlıkların değerlemesi

4,021,003
148,134

4,169,137
(804,201)

(29,627)
(833,828)

3,335,309

(530,634)
(2,256,348)
(2,786,982)

106,127
451,270
557,397

(2,229,585)

31 Aralık 201131 Aralık 2012

Finansal varlıkların değerlemesi hesabının 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla hareket tablosu aşağıdaki gibidir.

Dönem başındaki değerleme farkları
Dönem içindeki değişimler:
Satılmaya hazır �nansal varlıklar olarak sını�anan riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlardan elde edilen
gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardaki kur değişiminin etkileri (Not 4.2)
Satılmaya hazır �nansal varlıklar olarak sını�anan riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlardan elde edilen
gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardaki değişimler (Not 4.2), (Not 11)
Satılmaya hazır �nansal varlıklar olarak sını�anan riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlardan elde edilen
gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardaki poliçe sahiplerinin payındaki değişim (Not 17)
Şirket portföyündeki satılmaya hazır olarak sını�anmış �nansal varlıklardan elde edilen gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardaki
değişimler (Not 4.2), (Not 11)
Ertelenmiş/kurumlar vergisi etkisi

Dönem içindeki satış ve itfalar:
Satılmaya hazır �nansal varlıklar olarak sını�anan riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlardan elde edilen
gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardan ilgili �nansal varlıkların elden çıkarılması sonucu dönem içerisinde özsermayeden gelir
tablosuna aktarılanlar
Şirket portföyündeki satılmaya hazır olarak sını�anmış �nansal varlıklardan elde edilen gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardan
ilgili �nansal varlıkların elden çıkarılması sonucu dönem içerisinde özsermayeden gelir tablosuna aktarılanlar

Dönem sonundaki değerleme farkları

(2,229,585)
3,240,378

4,981

1,816,560

(1,333,208)

4,143,270

(1,391,225)

(262,276)

(1,118,499)

325,611

(593,508)
(1,045,653)

2,324,516

1,916,149

408,367 (393,332)

3,335,309    (2,229,585)

31 Aralık 201131 Aralık 2012

(590,424)

(197,092)

557,397

(547,886)
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16  DİĞER YEDEKLER VE İSTEĞE BAĞLI KATILIMIN SERMAYE BİLEŞENİ 

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla bulunmamaktadır. 

17 SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE REASÜRANS VARLIKLARI 

Şirket’in 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, sigorta sözleşmeleri için ayrılan teknik karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

Dönem başı kazanılmamış primler karşılığı
Dönem içerisinde yazılan primler
Dönem içerisinde kazanılan primler

Dönem sonu kazanılmamış primler karşılığı 

Kazanılmamış primler karşılığı, brüt
Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (Not 10)
Kazanılmamış primler karşılığı, net
Tahakkuk eden muallak tazminat karşılığı, brüt
Tahakkuk eden muallak tazminat karşılında reasürör payı (Not 10)
Raporlanmayan muallak tazminat karşılığı, brüt
Raporlanmayan muallak tazminat karşılında reasürör payı (Not 10)
Muallak tazminat karşılığı, net

Birikim ve kar payı karşılıkları
Finansal varlıklardan kesilen stopajlar için ayrılan karşılıklar
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen �nansal varlık değerleme farkları (Not 2.8)
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen �nansal varlık değerleme farkları (Not 2.8)
Hayat matematik karşılığı – birikimli hayat sigortaları (Not 18)
Hayat matematik karşılığı – uzun süreli hayat sigortaları
Hayat matematik karşılığı – uzun süreli sağlık sigortaları
Hayat matematik karşılığı – toplam

66,785,546
(601,802)

66,183,744
11,054,716
(2,945,043)

3,147,550
(609,945)

10,647,278

9,326,639
(3,286,422)

3,048,312
(1,248,081)

7,840,448

54,521,595
(17,167,462)

37,354,133

28,953,489
35,674
52,623

1,333,208

31,951,138
-

13,442
-

30,374,994
232,026

10,614
30,617,634

31,964,580
139,954

16,775
32,121,309

Dengeleme karşılığı
Toplam teknik karşılıklar, net

Kısa vadeli
Orta ve uzun vadeli
Toplam teknik karşılıklar, net

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

100,039
107,548,695

81,511,207
26,037,488

107,548,695

76,225
77,392,115

47,114,378
30,277,737
77,392,115

31 Aralık 201131 Aralık 2012

31 Aralık 2012

Kazanılmamış primler karşılığı NetBrüt Reasürör payı

54,521,595
237,215,506

(224,951,555)

66,785,546

(17,167,462)
(2,012,421)
18,578,081

(601,802)

37,354,133
235,203,085

(206,373,474)

66,183,744

Dönem başı kazanılmamış primler karşılığı
Dönem içerisinde yazılan primler
Dönem içerisinde kazanılan primler

Dönem sonu kazanılmamış primler karşılığı 

31 Aralık 2011

Kazanılmamış primler karşılığı NetBrüt Reasürör payı

49,605,423
176,818,901

(171,902,729)

54,521,595

(18,539,218)
(57,334,934)

58,706,690
(17,167,462)

31,066,205
119,483,967

(113,196,039)
37,354,133

Dönem başı muallak tazminat karşılığı
Dönem içerisinde bildirimi yapılan tazminatlar ve dönem başı muallak tazminat karşılığına ilişkin
tahminlerdeki değişiklikler
Dönem içinde ödenen tazminatlar
Dönem sonu muallak tazminat karşılığı 

31 Aralık 2012

NetBrüt Reasürör payı

12,374,951

173,719,005

(4,534,503)

(17,946,523)

7,840,448
155,772,482

(171,891,690)
14,202,266

18,926,038
(3,554,988)

(152,965,652)
10,647,278

Dönem başı muallak tazminat karşılığı
Dönem içerisinde bildirimi yapılan tazminatlar ve dönem başı muallak tazminat karşılığına ilişkin
tahminlerdeki değişiklikler
Dönem içinde ödenen tazminatlar
Dönem sonu muallak tazminat karşılığı 

31 Aralık 2011

NetBrüt Reasürör payı

11,051,699

146,333,447

(145,010,195)
12,374,951

(4,321,030)

(60,770,967)

60,557,494
(4,534,503)

6,730,669

85,562,480

(84,452,701)
7,840,448
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Hasarların cari tahmini
Bugüne kadar yapılan toplam ödemeler
Finansal tablolardaki toplam karşılık
Hasar yılı 2006 öncesi olanlar için ayrılan muallak hasarlar
Dönem sonu �nansal tablolarda gösterilen toplam brüt
muallak tazminat karşılığı

60,672,613
(60,163,832)

508,781

88,068,541
(87,435,789)

632,752

88,048,901
(87,650,105)

398,796

137,753,430
(134,578,122)

3,175,308

150,764,448
(149,393,788)

1,370,660

169,899,141
(162,534,254)

7,364,887

17 SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE REASÜRANS VARLIKLARI (devamı)
HASARLARIN GELİŞİMİ TABLOSU

Muallak tazminat karşılığının tahmin edilmesinde kullanılan ana varsayım Şirket’in geçmiş dönemlerdeki hasar gelişim tecrübesidir. Hukuk kararları 
veya yasalardaki değişiklikler gibi dış faktörlerin muallak tazminat karşılığını nasıl etkileyeceğinin belirlenmesinde, Şirket yönetimi kendi hükümlerini 
kullanmaktadır. Yasal değişiklikler ve tahmin etme sürecindeki belirsizlikler gibi bazı tahminlerin duyarlılığı ölçülebilir değildir. Ayrıca, hasarın meydana 
geldiği zamanla ödemenin yapıldığı zaman arasındaki uzun süren gecikmeler, raporlama dönemi itibarıyla muallak tazminat karşılığının kesin olarak 
belirlenebilmesini engellemektedir. Dolayısıyla, toplam yükümlülükler, müteakip yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişebilmekte ve toplam yükümlülüklerin 
tekrar tahmin edilmesi sonucu oluşan farklar daha sonraki dönemlerde �nansal tablolara yansımaktadır.
Sigorta yükümlülüklerin gelişimi, Şirket’in toplam hasar yükümlülüklerini tahmin etmedeki performansını ölçmeye olanak sağlamaktadır, Aşağıdaki 
tabloların üst kısımlarında gösterilen rakamlar, hasarların meydana geldiği yıllardan itibaren, Şirket’in hasarlarla ilgili toplam tahminlerinin müteakip 
yıllardaki değişimini göstermektedir, Tabloların alt kısmında gösterilen rakamlar ise toplam yükümlülüklerin, �nansal tablolarda gösterilen muallak 
tazminat karşılıkları ile mutabakatını vermektedir.

 

31 Aralık 2012

695,207,074
(681,755,890)

13,451,184
751,082

14,202,266

Toplam

694,189,341
524,531,400
373,936,784
236,415,396
148,739,716

60,672,613

Hasar yılı

Hasar yılı
1 yıl sonra
2 yıl sonra
3 yıl sonra
4 yıl sonra
5 yıl sonra

2006

60,144,479
60,781,336
60,460,516
60,364,830
60,671,175
60,672,613

2007

88,941,372
87,574,100
87,712,180
88,001,665
88,068,541

-

2008

88,626,643
88,216,122
88,010,658
88,048,901

-
-

2009

137,105,354
137,195,394
137,753,430

-
-
-

2010

149,472,352
150,764,448

-
-
-
-

2011

169,899,141

Hasarların cari tahmini
Bugüne kadar yapılan toplam ödemeler
Finansal tablolardaki toplam karşılık
Hasar yılı 2006 öncesi olanlar için ayrılan muallak hasarlar
Dönem sonu �nansal tablolarda gösterilen toplam brüt
muallak tazminat karşılığı

31 Aralık 2012

Hasar yılı

Hasar yılı
1 yıl sonra
2 yıl sonra
3 yıl sonra
4 yıl sonra
5 yıl sonra

2006

47,475,410
48,076,768
47,791,204
47,662,911
47,949,953
47,951,392
47,951,392

(47,356,760)
57,157,657

(56,693,206)
464,451

39,100,699
(38,751,141)

349,558

68,840,532
(67,431,848)

1,408,684

86,661,699
(85,641,854)

1,019,845

152,414,689
(146,422,001)

5,992,688

452,126,668
(442,296,810)

9,829,858

817,420

10,647,278

2007

57,593,348
56,777,859
56,900,365
57,090,780
57,157,657

-

2008

39,384,176
39,291,661
39,056,292
39,100,699

-
-

2009

68,395,456
68,495,664
68,840,532

-
-
-

2010

86,604,186
86,661,699

 -
 -
 -
-

2011

152,414,689

Toplam

451,867,265
299,303,651
212,588,393
143,854,390
105,107,610

47,951,392

594,632

Hasarların cari tahmini
Bugüne kadar yapılan toplam ödemeler
Finansal tablolardaki toplam karşılık
Hasar yılı 2005 öncesi olanlar için ayrılan muallak hasarlar
Dönem sonu �nansal tablolarda gösterilen toplam brüt
muallak tazminat karşılığı

31 Aralık 2011

Hasar yılı

Hasar yılı
1 yıl sonra
2 yıl sonra
3 yıl sonra
4 yıl sonra
5 yıl sonra

2005

45,359,229
46,123,225
46,214,500
45,959,928
46,071,274
46,331,255
46,331,255

(45,964,317)
366,938

60,671,175
(60,182,321)

488,854

88,001,665
(87,147,750)

853,915

88,010,658
(87,565,961)

444,697

137,195,394
(131,943,897)

5,251,497

149,472,352
(144,937,310)

569,682,499
(557,741,556)

11,940,943
434,008

2006

60,144,479
60,781,336
60,460,516
60,364,830
60,671,175

-

2007

88,941,372
87,574,100
87,712,180
88,001,665

-
-

2008

88,626,643
88,216,122
88,010,658

-
-
-

2009

137,105,354
137,195,394

-
-
-
-

2010

149,472,352
-
-
-
-
-

Toplam

569,649,429
419,890,177
282,397,854
194,326,423
106,742,449

46,331,255

12,374,951

4,535,042

Hasarların cari tahmini
Bugüne kadar yapılan toplam ödemeler
Finansal tablolardaki toplam karşılık
Hasar yılı 2005 öncesi olanlar için ayrılan muallak hasarlar
Dönem sonu �nansal tablolarda gösterilen toplam brüt
muallak tazminat karşılığı

31 Aralık 2011

Hasar yılı

Hasar yılı
1 yıl sonra
2 yıl sonra
3 yıl sonra
4 yıl sonra
5 yıl sonra

2005

36,225,488
36,728,339
36,706,202
36,696,301
36,868,389
37,107,896
37,107,896

(36,747,509)
360,387

47,949,953
(47,507,314)

442,639

57,090,780
(56,448,259)

642,521

39,056,292
(38,661,525)

394,767

68,495,664
(65,851,190)

2,644,474

86,604,186
(83,640,940)

2,963,246

336,304,771
(328,856,737)

7,448,034
392,414

2006

47,475,410
48,076,768
47,791,204
47,662,911
47,949,953

-

2007

57,593,348
56,777,859
56,900,365
57,090,780

-
-

2008

39,384,176
39,291,661
39,056,292

-
-
-

2009

68,395,456
68,495,664

-
-
-
-

2010

86,604,186
-
 -
 -
 -
 -

Toplam

335,678,064
249,370,291
180,454,063
141,449,992

84,818,342
37,107,896

7,840,448

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
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17 SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE REASÜRANS VARLIKLARI (devamı)

Şirket’in hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar itibarıyla hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş 
teminat tutarları

(*) “Sigorta ve Resürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik”in teminatların değerlemesini düzenleyen 6’ncı maddesi
 uyarınca �nansal varlıklar içerisinde gösterilen devlet tahvilleri ve hazine bonoları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 31 Aralık 2012 ve 
31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla açıklanan günlük �yatları ile; yatırım fonu katılma belgeleri ise ilan edilen günlük �yatları ile değerlenerek gösterilmiştir. 
Borsalarda işlem görmeyen Türk Devleti tarafından ihraç edilmiş Eurobondlar, kayıtlı değerlerine gün esasına göre işleyen faizin ilavesi suretiyle bulunan 
değerleri üzerinden gösterilmiştir.

(**) “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik”in teminatların tesisi ve serbest bırakılmasını 
düzenleyen 7 nci maddesi uyarınca sigorta şirketleri ile hayat ve ferdi kaza branşında faaliyet gösteren emeklilik şirketleri teminatlarını, sermaye yeterliliği 
hesaplama dönemlerini takip eden iki ay içerisinde tesis etmek zorundadır. “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin 
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca şirketler sermaye yeterliliği tablosunu Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda 
iki defa hazırlar ve 2 ay içinde Hazine Müsteşarlığı’na gönderirler. Dolayısıyla,  31 Aralık 2012/(31 Aralık 2011) tarihi itibarıyla tesis edilmesi gereken 
tutarlar 30 Haziran 2012/(30 Haziran 2011) tarihi itibarıyla yapılan hesaplamalar üzerinden gösterilmiştir.

ERTELENMİŞ ÜRETİM KOMİSYONLARI 

Şirket, poliçe üretimi ile ilgili aracılara ödenen komisyonlarının ertesi dönemlere sarkan kısımları ile yıllık sigorta sözleşmeleri ile yıllık yenilenen sigorta 
teminatı içeren bir yıldan uzun süreli sigorta sözleşmelerinde komisyon gider ertelemelerini “Ertelenmiş Üretim Giderleri” hesabı içerisinde 
akti�eştirmektedir. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ertelenmiş üretim komisyonları 5,369,084 TL (31 Aralık 2011: 5,078,919 TL) tutarındadır.
 
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla ertelenmiş üretim komisyonlarının hareketi aşağıdaki gibidir:

18 YATIRIM ANLAŞMASI YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
Birikimli hayat sözleşmelerinde hayat matematik karşılıkları
Şirket’in 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla birikimli hayat sözleşmeleri için ayrılan hayat matematik karşılıklarının hareketi aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla dönem içinde birikimli hayat sözleşmelerinde kar payı dağıtım oranları:

Tesis edilmesi gereken (**) Tesis edilen (*) Tesis edilmesi gereken (**) Tesis edilen (*) 
Hayat:
Bankalar mevduatı (Not 11)
Finansal varlıklar(*) 

Hayat dışı:
Bankalar mevduatı (Not 14)
Finansal varlıklar(*)

Toplam

Toplam

Toplam

5,916,861
35,416,871

-
39,671,885

32,281,399 41,333,732 31,866,510 39,671,885

23,212,065
93,988

-
15,798,954

20,528,600 23,306,053 13,713,311 15,798,954

45,579,821 55,470,83964,639,78552,809,999

Dönem başındaki ertelenmiş üretim komisyonları 
Dönem içinde tahakkuk eden aracılara komisyonlar (Not 32)
Dönem içinde giderleşen komisyonlar (Not 32)
Dönem sonu ertelenmiş üretim komisyonları (Not 32)

5,078,919
15,846,260

(15,556,095)
5,369,084

5,080,141
14,173,056

(14,174,278)
5,078,919

31 Aralık 2011

31 Aralık 2012

31 Aralık 2012

Dönem sonu birikimli hayat sözleşmelerinde hayat matematik karşılıkları (Not 17)

Dönem başı birikimli hayat sözleşmelerinde hayat matematik karşılıkları (Not 17)
Kur farkları
Dönem içinde yazılan primler (birikimler)
Dönem içinde çıkışlar (iştiralar)
Dönem içinde çıkışlar (vade gelimi)
Kar paylarında net değişim

31 Aralık 201131 Aralık 2012Birikimli hayat sözleşmelerinde hayat matematik karşılıkları

31,964,580
66,462

2,812,116
(4,912,239)
(1,849,748)

2,293,823
30,374,994 31,964,580

30,803,562
4,761,516
3,473,788

(4,882,246)
(2,187,789)

(4,251)

TL Fon (Dağıtım oranı
%90 olan poliçeler için)

%9.08

TL Fon (Dağıtım oranı
%95 olan poliçeler için)

%7.73

ABD Doları
Fon

%3.52

ABD Doları
Fon

%3.65

Avro Fon

%5.02

Avro Fon

%5.06

TL Fon (Dağıtım oranı
%90 olan poliçeler için)

%9.27

TL Fon (Dağıtım oranı
%95 olan poliçeler için)

%10.18

31 Aralık 201131 Aralık 2012
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Şirket’in hayat poliçe adetleri ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat sigortalıların adet ve matematik karşılıkları

Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve grup olarak dağılımları

Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları matematik karşılıklarının tutarlarının ferdi ve grup olarak dağılımları

Dönem içinde giren
Dönem içinde ayrılan
Mevcut

206
426

2,522

513,156
6,768,751

30,607,020

505
305

2,959

98,974
2,225,173

32,091,093

Bireysel
Grup
Toplam

426
-

426

794,596
-

794,596

652,892
-

652,892

6,768,751
-

6,768,751

305
-

305

1,225,035
-

1,225,035

1,037,746
-

1,037,746

2,225,173
-

2,225,173

18 YATIRIM ANLAŞMASI YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Sigortalı sayısı Matematik karşılıklar Sigortalı sayısı Matematik karşılıklar

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

206
-

206

688,576
-

688,576

591,177
-

591,177

505
-

505

590,849
-

590,849

529,856
-

529,856

Sözleşme sayısı Brüt prim Net prim Sözleşme sayısı Brüt prim Net prim

Bireysel
Grup
Toplam

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Sözleşme sayısı Brüt prim Net prim Sözleşme sayısı Brüt prim Net primMatematik karşılık Matematik karşılık

BİREYSEL EMEKLİLİK

Dönem içinde giren, ayrılan iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik katılımcılarının adetçe portföy tutarları
Yoktur. 

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

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

Dönem içinde Şirket’in hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının 
bireysel ve kurumsal olarak dağılımı
Yoktur.
Dönem içinde Şirket’in 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.

19 TİCARİ VE DİĞER BORÇLAR, ERTELENMİŞ GELİRLER 

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla diğer çeşitli borçlar, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için yapılacak olan ödemelerden oluşmaktadır.

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla Gelecek aylara/yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklarının detayı aşağıdaki gibidir:

Esas faaliyetlerden borçlar
Ödenecek vergi ve benzer diğer yükümlülükler 
İlişkili tara�ara borçlar
Diğer borçlar
     Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar
     Diğer Çeşitli Borçlar
Gelecek aylara/yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları

Toplam

29,206,377
1,604,262
1,323,809
1,168,731

500,496
668,235
128,755

33,431,934

33,080,885
485,230
566,906
923,461
539,169
384,292
231,281

35,287,763

31 Aralık 201131 Aralık 2012

Kısa vadeli borçlar
Orta ve uzun vadeli borçlar
Toplam

33,431,934
-

33,431,934 35,287,763

35,287,763
-

Ertelenmiş komisyon gelirleri (Not 5), (Not 10)
Gider tahakkukları
Gelecek aylara ait diğer gelirler
Toplam

103,976
15,189

9,590

128,755

148,181
83,100

-

231,281

31 Aralık 201131 Aralık 2012
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Şirket’in 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, esas faaliyetlerden borçlar hesabının detayı aşağıdaki gibidir:

Şirket’in 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, esas faaliyetlerden borçlar hesabının detayı aşağıdaki gibidir:

Reasürans şirketlerine borçlar (Not 10)
Acentelere borçlar

115
5,831,641

12,106,764
2,230,725

Toplam sigortacılık faaliyetlerinden borçlar
Hastane ve sağlık kuruluşlarına olan borçlar
Esas faaliyetlerden borçlar

5,831,756
23,374,621
29,206,377

18,743,396
33,080,885

14,337,489

CARİ VE GELECEK DÖNEMLERDE YARARLANILACAK YATIRIM İNDİRİMİNİN TOPLAM TUTARI

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na 8 Nisan 2006 tarih ve 26133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 
5479 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 69 uncu madde de, bu madde kapsamında yükümlülerin 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre (vergi 
oranına ilişkin hükümler dahil) hesaplayacakları yatırım indirimi tutarlarını sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilecekleri öngörülmüştür. Ancak, 
Anayasa Mahkemesi’nin, 15 Ekim 2009 tarihinde yapılan toplantısında aldığı Karar uyarınca, yukarıda bahsi geçen Gelir Vergisi Kanunu’nun yatırım indirimiyle ilgili geçici 
69 uncu maddesinde yer alan 2006, 2007 ve 2008 ibarelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesine karar verilmiş olunup, yatırım indirimiyle ilgili süre 
sınırlaması kaldırılmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin aldığı Karar uyarınca, yatırım indirimiyle ilgili iptalin, Kararın Resmi Gazete’de yayımıyla birlikte yürürlüğe girmesine 
hükmedilmiş ve ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı 8 Ocak 2010 tarih ve 27456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
1 Ağustos 2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ağustos 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürülüğe giren 6009 sayılı Kanun ile yatırım 
indirimi uygulamasında yapılan değişiklikle, vergi matrahının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutarın, ilgili kazancın %25'ini aşamayacağı 
ve kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesaplanacağı şartı getirilmiştir. Bu Kanun ile beraber Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda 2005 
yılından devreden yatırım indirimi tutarının kullanılmasına ilişkin herhangi süre sınırlamasına yer verilmemekle beraber yatırım indiriminin kullanım kazancının %25'i 
ile sınırlandırılmıştır.

Bu çerçevede Şirket’in 1 Ocak 2006 tarihinden önce gerçekleştirmiş olduğu ve henüz kullanmadığı yatırım indirim tutarı, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Üretici Fiyat 
Endekslerindeki artış oranı dikkate alınarak 332,702 TL (31 Aralık 2011: 324,737 TL) olarak hesaplanmış olup ilgili vergi kanunları gereğince bu tutarın süre sınırlaması 
olmaksızın vergiden indirilmesi mümkündür. Bu çerçevede Şirket 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yapılan hesaplamalarda kurumlar vergisi matrahı çıkmasından dolayı söz 
konusu tutarın tamamını bu dönemde indirim konusu yapmıştır.

20 FİNANSAL BORÇLAR 
Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla �nansal borçları 26,039,450 TL tutarındaki repo yoluyla sağlanan fonlardan oluşmaktadır (31 Aralık 2011: Yoktur).

21 ERTELENMİŞ VERGİLER 
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini doğuran kalemler aşağıdaki gibidir: 

19 TİCARİ VE DİĞER BORÇLAR, ERTELENMİŞ GELİRLER (devamı) 

31 Aralık 201131 Aralık 2012

31 Aralık 2012
Ertelenmiş vergi Varlığı/

(Yükümlülüğü)
Ertelenmiş vergi Varlığı/

(Yükümlülüğü)
Teknik karşılıklar ölçüm farklılıkları
Şüpheli alacaklar karşılığı
İkramiye karşılıkları
Dava karşılıkları
Sigortalı kar/zarar paylaşım karşılıkları
Kıdem tazminatı ve kullanılmayan izin karşılıkları
Sağlık kotpar reasürans anlaşması uyarınca hesaplanan zarar paylaşımı karşılığı
Finansal varlıklar değerleme farkları
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüş karşılıkları
Dengeleme karşılıkları
İştirak değer düşüş karşılıkları
İndirilebilir geçmiş yıl zararları
Devam eden riskler karşılığı
Aktüeryal zincirleme yöntemine göre ayrılan ek muallak tazminatlar karşılığı
Yatırım indirimleri
Diğer

631,070
482,190
480,000
370,789
279,151
173,038
167,428
126,059
115,760

20,008
7,500

-
-
-
-

413,670

24,852
521,122
360,000
220,832
102,177
109,742
225,709
354,149
115,760

15,245
7,500

2,012,803
124,021
117,718

64,947
26,529

Ertelenmiş vergi varlığı

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, indirilebilir geçmiş yıl zararlarının son kullanma yılları aşağıdaki gibidir: 

22 EMEKLİLİK SOSYAL YARDIM YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
Yoktur.

31 Aralık 2011

3,266,663 4,403,106

31 Aralık 201131 Aralık 2012
2013
2014

Toplam indirilebilir geçmiş yıllar zararları

-
-

-

6,243,259
3,820,754

10,064,013
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Sağlık sözleşmelerinde kar payı karşılıkları, net
 Sağlık sözleşmelerinde kar payı karşılıkları, brüt
 Sağlık sözleşmelerinde kar payı karşılıkları, reasürör payı (Not 10)
Şirket aleyhine açılan davalar için ayrılan karşılıklar
İkramiye karşılıkları
Kullanılmayan izinler için ayrılan karşılıklar
Ek komisyon ve performans komisyon karşılıkları
Sağlık branşı kotpar reasürans sözleşmesi zarar paylaşım karşılığı (Not 10)
Hayat sözleşmelerinde kar payı karşılıkları, net
Diğer karşılıklar

3,542,558
3,630,235

(87,677)
1,853,945
2,400,000

574,868
926,649

-
124,011
365,537

599,229
863,145

(263,916)
1,104,160
1,800,000

344,254
124,234
598,689

84,642
-

9,787,568
290,321 10,077,889

4,655,208
204,454 4,859,662

23 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE MASRAF 
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, diğer riskler için ayrılan karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 201131 Aralık 2012

Maliyet giderleri karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı Diğer riskler için ayrılan karşılıkların toplamı

24 NET SİGORTA PRİM GELİRİ 
Hayat ve hayat dışı dallar itibarıyla net sigorta prim gelirleri ilişikteki gelir tablosunda detaylandırılmıştır.

25 AİDAT (ÜCRET) GELİRLERİ 
Şirket’in aidat gelirleri birikimli hayat sigortalarında poliçe sahiplerinden alınan Şirket gider kesintilerinden oluşmaktadır.
31 Aralık 2012 tarihinde sonra eren yıla ilişkin, birikimli hayat poliçesi sahiplerinden alınan Şirket gider kesintisi toplamı 209,030 TL (31 Aralık 2011: 
303,513 TL) olup, bu tutarın kazanılan kısmı 142,139 TL (31 Aralık 2011: 197,295 TL) tutarındadır.  

26 YATIRIM GELİRLERİ 
Yukarıda 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiştir.

27 FİNANSAL VARLIKLARIN NET TAHAKKUK GELİRLERİ 
Yukarıda 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiştir.

28 GELECEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN AKTİFLER 
Yukarıda 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiştir.

29 SİGORTA HAK VE TALEPLERİ 

Dönem başı kıdem tazminatı karşılığı
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Dönem içindeki ödemeler
Aktüeryal fark

Dönem sonu kıdem tazminatı karşılığı

204,454
49,046
18,340

(73,869)
92,350

290,321

174,632
33,625
10,960

(338,125)
323,362
204,454

Ödenen tazminatlar, reasürör payı düşülmüş olarak
Kazanılmamış primler karşılığında değişim, reasürör payı düşülmüş olarak
Muallak tazminatlar karşılığında değişim, reasürör payı düşülmüş olarak
Dengeleme karşılığında değişim
Hayat matematik karşılıklarındaki değişim, reasürör payı düşülmüş 
olarak – uzun süreli hayat sigortaları
Uzun süreli sağlık sigortaları için ayrılan matematik karşılıklarda değişim

(141,290)
(261,890)

43,566
(16,606)

(92,072)

6,161

(146,062,375)
(28,567,721)

(2,850,396)
(7,208)

-
-

(146,407)
54,210

(332,318)
(10,159)

5,563
5,574

(77,236,259)
(6,342,138)

(777,461)
(11,578)

-

-

Toplam (462,131) (177,487,700) (423,537) (84,367,436)

Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 201131 Aralık 2012

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
          Hayat Hayat dışı           Hayat Hayat dışı

Ödenen tazminatlar
Birikimli hayat poliçeleri için ayrılan hayat matematik 
karşılıklarındaki değişimler 

Gelir tablosunda muhasebeleştirilen tutarlar

Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için 
ayrılan karşılıklar (Not 15)

Özkaynaklarda muhasebeleştirilen tutarlar

30 YATIRIM SÖZLEŞMELERİ HAKLARI 

Toplam

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
          Hayat Hayat dışı           Hayat Hayat dışı

(6,761,987)

2,922,794

(3,839,193)

(1,333,208)

(1,333,208)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(7,070,035)

(352,614)

(7,422,649)

325,611

325,611

(5,172,401) (7,097,038)- -
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31 ZARURİ DİĞER GİDERLER 
Giderlerin Şirket içindeki niteliklerine veya işlevlerine dayanan gruplama aşağıda Not 32 – Gider çeşitleri’nde verilmiştir.
32 GİDER ÇEŞİTLERİ 
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin faaliyet giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

33 ÇALIŞANARA SAĞLANAN FAYDA GİDERLERİ
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin çalışanlara sağlanan fayda giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

34 FİNANSAL MALİYETLER
Dönemin tüm �nansman giderleri yukarıda Not 4.2 – Finansal riskin yönetimi gösterilmiştir. Üretim maliyetine veya sabit varlıkların maliyetine verilen 
�nansman gideri bulunmamaktadır. 

35 GELİR VERGİLERİ
Finansal tablolarda gösterilen gelir vergisi giderlerini oluşturan kalemler aşağıdaki gibidir:

Komisyon giderleri (Not 17)
    Dönem içinde tahakkuk eden aracılara komisyonlar (Not 17)
    Ertelenmiş üretim komisyonlarındaki değişim (Not 17)
Çalışanlara sağlanan fayda giderleri (Not 33)
Danışmanlık giderleri
Taşıma giderleri
Noter, dava ve mahkeme giderleri
Vergi, resim ve harç giderleri
Kira giderleri
Reasürörlerden kazanılan komisyon gelirleri (Not 10)
   Dönem içerisinde reasürörlerden tahakkuk eden komisyon gelirleri (Not 10)
   Ertelenmiş komisyon gelirlerindeki değişim
Diğer giderler
Toplam

Komisyon giderleri (Not 17)
    Dönem içinde tahakkuk eden aracılara komisyonlar (Not 17)
    Ertelenmiş üretim komisyonlarındaki değişim (Not 17)
Çalışanlara sağlanan fayda giderleri (Not 33)
Danışmanlık giderleri
Taşıma giderleri
Reasürörlerden kazanılan komisyon gelirleri (Not 10)
   Dönem içerisinde reasürörlerden tahakkuk eden komisyon gelirleri (Not 10)
   Ertelenmiş komisyon gelirlerindeki değişim
Haberleşme giderleri
Diğer giderler
Toplam

31 Aralık 2012
Hayat     Hayat dışı Toplam

(106,447)
(103,516)

(2,931)
(199,701)

(19,673)
(15,156)
(12,082)
(59,476)
(14,111)
214,863 
214,737 

126 
(97,566)

(309,349)

(15,449,648)
(15,742,744)

293,096 
(10,897,583)

(807,400)
(700,407)
(438,904)
(580,357)
(658,274)

330,409 
286,330 

44,079 
(2,255,900)

(31,458,064)

(15,556,095)
(15,846,260)

290,165 
(11,097,284)

(827,073)
(715,563)
(450,986)
(639,833)
(672,385)

545,272 
501,067 

44,205 
(2,353,466)

(31,767,413)

31 Aralık 2011

Hayat     Hayat dışı Toplam
(108,352)
(108,674)

322 
(338,443)

(22,288)
(20,192)
280,077 
281,295 

(1,218)
(13,176)
(77,622)

(299,996)

(14,065,926)
(14,064,382)

(1,544)
(9,617,513)

(806,195)
(639,187)

320,593 
295,280 

25,313 
(407,635)

(2,237,420)
(27,453,283)

(14,174,278)
(14,173,056)

(1,222)
(9,955,956)

(828,483)
(659,379)

600,670 
576,575 

24,095 
(420,811)

(2,315,042)
(27,753,279)

Maaş ve ücretler
Sosyal güvenlik primleri işveren payı
Diğer yan haklar
Toplam (Not 32)

 (166,960)
   (19,357)
   (13,384)
(199,701)

  (9,110,018)
  (1,022,039)
     (765,526)

(10,897,583)

   (9,276,978)
   (1,041,396)
      (778,910)

 (11,097,284)

Kurumlar vergisi karşılık gideri:
Hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri): 
İndirilebilir geçici farkların oluşmasından ve kapanmasından kaynaklanan vergi
Vergilendirilebilir geçici farkların oluşmasından ve kapanmasından kaynaklanan vergi
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen gelir vergileri

Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir vergileri
Toplam vergi geliri/(gideri)

31 Aralık 2012

Hayat     Hayat dışı Toplam

Maaş ve ücretler
Sosyal güvenlik primleri işveren payı
Diğer yan haklar
Toplam (Not 32)

31 Aralık 2011

Hayat     Hayat dışı Toplam
     (298,160)
       (17,665)
       (22,618)
      (338,443)

(7,878,250)
   (861,142)
   (878,121)
(9,617,513)

 (8,176,410)
    (878,807)
    (900,739)
  (9,955,956)

31 Aralık 201131 Aralık 2012

Kurumlar vergisi karşılık gideri:
Hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri): 
İndirilebilir geçici farkların oluşmasından ve kapanmasından kaynaklanan vergi
Vergilendirilebilir geçici farkların oluşmasından ve kapanmasından kaynaklanan vergi

(5,577,195)

(343,016)
(221,050)

-

1,310,716
-

(6,141,261)

(818,847)

(422,574)
(149,804)

1,310,716 

-

557,397
-

(1,391,225)
(7,532,486)

557,397
1,868,113
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35 GELİR VERGİLERİ (devamı)

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, Şirket’in �nansal tablolarında oluşan vergi öncesi faaliyet karı üzerinden yasal vergi 
oranı ile hesaplanan gelir vergisi karşılığı ile Şirket’in etkin vergi oranı ile hesaplanan �ili gelir vergisi karşılığı arasındaki mutabakatı aşağıdaki tabloda 
detaylandırılmıştır:

Yasal vergi oranına göre gelir vergisi karşılığı
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Önceki dönemlerde kullanılmayan indirilebilir mali zararlar ile diğer vargi avantajları
Vergi istisnasına tabi gelirler
Gelir tablosuna yansıyan toplam gelir vergisi geliri/(gideri)

(5,807,160)    
(334,101)    
                    

(6,141,261)    

(20.00)    
(1.15)    

    

(1,219,998)
(106,723)
2,579,995

57,442
1,310,716

(20.00)
(1.75)
42.30

0.94
21.49

36 NET KUR DEĞİŞİM GELİRLERİ 
Yukarıda 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiştir.

37 HİSSE BAŞINA KAZANÇ 
Hisse başına kazanç Şirket’in dönem net karının, dönemin ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısına bölünmesi ile hesaplanmıştır.

38 HİSSE BAŞI KAR PAYI
Yoktur.

39 FAALİYETLERDEN YARATILAN NAKİT

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları ilişikteki nakit akış tablolarında gösterilmiştir.

40 HİSSE SENEDİNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAHVİL

Yoktur.

41 PARAYA ÇEVRİLEBİLİR İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ

Yoktur.

42 RİSKLER 

Normal faaliyetleri içerinde Şirket, ağırlıklı olarak sigortacılık faaliyetlerinden kaynaklanmak üzere bazı hukuki anlaşmazlıklar, davalar ve tazminat davaları 
ile karşı karşıyadır. Bu davalar, gerek muallak tazminat karşılığı gerekse de maliyet gider karşılıkları içerisinde gerekli karşılıklar ayrılmak suretiyle �nansal 
tablolara yansıtılmaktadır.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Şirketin davalı olduğu tüm davaların Şirket aleyhine sonuçlanması durumunda doğacak muhtemel sorumluluk miktarı brüt 
olarak 4,177,656 TL’dir (31 Aralık 2011: 4,318,517 TL). Şirket, söz konusu aleyhte açılan davalık muallaklar için masraf ve faizler dahil 1,114,618 TL (31 
Aralık 2011: 1,580,024 TL) ve Şirket aleyhine açılan diğer çeşitli davalar için 1,853,945 TL (31 Aralık 2011: 1,104,160 TL) karşılık tutarını ilişikteki �nansal 
tablolarda ilgili karşılık hesaplarında dikkate almıştır.

43 TAAHHÜTLER

Şirket’in faaliyetleri gereği hayat ve hayat dışı sigorta branşlarında vermiş olduğu teminatların detayı Not 17 – Sigorta yükümlülükleri ve reasürans 
varlıkları’nda verilmiştir. Genel müdürlük ve bölge o�slerinin kullanımı için kiralanmış gayrimenkuller ile pazarlama ve satış ekibine tahsis edilen kiralık 
araçlar için faaliyet kiralaması çerçevesinde ödenecek asgari kira ödemelerinin toplamı aşağıdaki gibidir:

Hesap dönemi itibarıyla kar
Ağırlık ortalama hisse senedi sayısı
Hisse başına kar (TL)

          22,894,538     
          71.500.000     
                 0.3202     

            7,410,706     
          71.500.000     
                 0.1036     

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
29,035,799 Vergi oranı (%) Vergi oranı (%)6,099,990

 -
-

 -
-

(21.15)

Vergi öncesi olağan kar

31 Aralık 201131 Aralık 2012

44 İŞLETME BİRLEŞMELERİ 
Yoktur.

1 yıldan az
Bir yıldan fazla beş yıldan az
Ödenecek asgari kira ödemelerinin toplamı

581,391
4,117,710
4,699,101

597,331
552,436

1,149,767

31 Aralık 201131 Aralık 2012

Hesap dönemi itibarıyla kar
Ağırlık ortalama hisse senedi sayısı
Hisse başına kar (TL)

          22,894,538     
          71.500.000     
                 0.3202     

            7,410,706     
          71.500.000     
                 0.1036     

31 Aralık 201131 Aralık 2012
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45 İLİŞKİLİ TARAFLARLA İŞLEMLER 
Toplamda Şirket’in ödenmiş sermayesinde %49,99 paya sahip Mehmet Ali Aydınlar’ın ortağı olduğu Acıbadem Sağlık Grubu ve %50,00 paya sahip 
Walnut Holding Cooperaite UA ve bunların bağlı olduğu gruplar ve bu grupların iştirak ve bağlı ortaklıkları bu �nansal tablolar açısından ilişkili kuruluş 
olarak tanımlanmıştır. 
İlişkili kuruluşlardan olan alacaklar için teminat alınmamıştır.
Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarı ve bunların borçları bulunmamaktadır. Ortaklar, iştirakler 
ve bağlı ortaklılar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülükler bulunmamaktadır. 

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla ilişkili kuruluş bakiyeleri aşağıdaki gibidir:

46  RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN OLAYLAR 

Şirket, 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla kritik hastalıklar, ferdi kaza ve hayat branşlarındaki eksedan bölüşmeli reasürans anlaşmalarında Fransa’da yerleşik 
başka bir reasürör �rma olan Scor Global Life SE ile anlaşmıştır. Şirket ferdi kaza ve hayat branşlarındaki katastro�k hasar fazlası anlaşmasını yine Scor 
Global Life Se ile yenilemiştir. 
Şirket ayrıca 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren başlamak üzere sağlık branşında sigortalı bazında 100,000 TL üzerindeki risklerini 600,000 TL’ye kadar 
devretmek üzere Almanya’da yerleşik Munich Re ile hasar fazlası bölüşmesiz reasürans anlaşması imzalamıştır.  

Ortaklardan alacaklar
Bağlı ortaklıklardan alacaklar
Diğer ilişkili tara�ardan alacaklar
Diğer ilişkili tara�ara borçlar
Ortaklara borçlar
Esas faaliyetlerden alacaklar
Esas faaliyetlerden borçlar
Muallak tazminatlar karşılığında bekleyen anlaşmalı kurumlar

-
61,652
82,376

811,256
12,596

419,569
11,600,068

1,758,898

24,620
500

25,486
105,149

12,596
1,196,153
9,683,106
1,061,934

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri itibarıyla ilişkili kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemler aşağıdaki gibidir:

Yazılan primler
Ödenen tazminatlar
Faaliyet giderleri
Faaliyet gelirleri

8,236,737
82,739,947

3,949,137
601,924

8,421,915
65,477,519

2,831,295
760,061

31 Aralık 201131 Aralık 2012 31 Aralık 201131 Aralık 2012

31 Aralık 201131 Aralık 2012

47 DİĞER 
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
Yukarıdaki notlarda her notun kendi içerisinde gösterilmiştir.

“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.

Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar

Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacakları bulunmamaktadır (31 Aralık 2011: Yoktur).

Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri

Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar bulunmamaktadır.

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

31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap döneminde önceki dönemlere ilişkin olarak muhasebeleştirilen tutar bulunmamaktadır (31 Aralık 2011: Yoktur).

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla reeskont ve karşılık giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Esas faaliyetlerden alacaklar karşılığı gideri (Not 5)
Dava karşılığı (Not 23)
İzin karşılığı gideri (Not 23)
Konusu kalmayan karşılıklar
Kıdem tazminatı karşılığı gideri, net (Not 23)
Diğer karşılık giderleri
Karşılıklar hesabı

Reasürans şirketlerine borçlar reeskontu
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar reeskontu
Reasürans faaliyetlerinden alacaklar reeskontu
Diğer esas faaliyetlerden borçlar reeskontu

Reeskont hesabı

(986,705)
175,038

63,444
(30,807)

(779,030)

54,623
(202,303)

(27,105)
12,322

(162,463)

31 Aralık 201131 Aralık 2012 31 Aralık 201131 Aralık 2012
(1,271,975)

(749,785)
(230,614)

77,583
(85,867)

(496,394)
(2,757,052)

(256,528)
(114,510)
(140,667)

9,404
(29,822)
(22,024)

(554,147)

31 Aralık 201131 Aralık 2012
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Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”) ve Bağlı Ortaklığı’nın 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan konsolide 
bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide özsermaye değişim tablosunu ve konsolide nakit akış tablosunu, 
önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 

FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ OLARAK ŞİRKET YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 

Şirket yönetimi �nansal tabloların sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir 
şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, �nansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek 
biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç sistemlerin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam 
ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini ve uygulanmasını içermektedir.

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNUN SORUMLULUĞU 

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu �nansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, sigortacılık 
mevzuatı gereği yürürlükte bulunan bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, etik ilkelere 
uyulmasını ve bağımsız denetimin, �nansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi 
sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, �nansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin 
kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, �nansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp 
kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki 
kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirket’in iç sistemleri göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç sistemlerin etkinliği 
hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan �nansal 
tablolar ile iç sistemler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları 
ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve �nansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna 
inanıyoruz.

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide �nansal tablolar, Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı’nın 31 Aralık 2012 tarihi 
itibarıyla konsolide �nansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide �nansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, sigortacılık 
mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartları (bakınız bilanço dipnotu 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde 
yansıtmaktadır.
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YILLIK FAALİYET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜŞÜ
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Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
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T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan 
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla sona eren yıla ait konsolide �nansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların  “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile 
Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine ve Şirketimiz muhasebe kayıtlarına uygun olduğunu belirtiriz.

İstanbul, 22 Şubat 2013

 
 Gökhan GÜRCAN              Abdullah YÜKSEL           H.Volkan GÜLLÜ
              Yönetim Kurulu Üyesi,               Mali ve İdari İşler                              Bütçe Planlama ve Finansman  
     Genel Müdür        Genel Müdür Yardımcısı       Müdürü

    Ozan YAZICI              Erdoğan ÖCAL                      Orhun Emre ÇELİK
 Kanuni Denetçi             Kanuni Denetçi                  Aktüer
                       Sicil No: 40

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
 ve BAĞLI ORTAKLIĞI’NIN 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA

 SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU
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VARLIKLAR

I- Cari Varlıklar   

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

Dipnot
Bağımsız

Denetimden Geçmiş 
31 Aralık 2012

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş 

31 Aralık 2011
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11
11
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14
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12
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12

 
12
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31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

 

İlişikteki dipnotlar, bu konsolide �nansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.  

97,765,299
2,195

-
92,804,743

-
-

4,958,361 
97,123,796 
53,378,337 

2,407,790 
1,452,730 

-
-

39,884,939 
-
-

43,715,003
34,792,691

 (2,353,368)
10,548,022 

-
4 

727,654 
-
-

3,287,380 
 (3,287,380)

82,376
-
-
-
-
-

82,376 
-
-
-

171,059
-
-
-

171,059
-
-
-

6,732,642
5,369,084 

-
770,815 
592,743
233,245
72,519

-
-

44,607 
116,119

-
-
-

245,823,420

19,885,240
1,821 

-
15,519,177

-
-

4,364,242 
90,870,968 
44,975,497 

6,794,665 
4,547,516 

-
-

34,553,290 
-
-

35,310,162
25,839,388
(1,108,390)

9,721,579 
-

4 
857,581 

-
-

3,234,342 
(3,234,342)

50,106
24,620 

-
-
-
-

25,486 
-
-
-

244,481 
-
-
-

244,481 
-
-
-

5,344,367
5,078,919

53,004 
181,488   

30,956
490,566

100,695 
270,272

-
103,708 

15,891
-
-
-

152,195,890
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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 Tara�ardan Alacaklar 
1- Ortaklardan Alacaklar 
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 
5- Personelden Alacaklar 
6- Diğer İlişkili Tara�ardan Alacaklar
7- İlişkili Tara�ardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Tara�ardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Tara�ardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 
C- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
D- Finansal Varlıklar 
1- Bağlı Menkul Kıymetler 
2- İştirakler 
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 
4- Bağlı Ortaklıklar
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
9- Diğer Finansal Varlıklar 
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
E- Maddi Varlıklar
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller
4- Makine ve Teçhizatlar 
5- Demirbaş ve Tesisatlar 
6- Motorlu Taşıtlar 
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
9- Birikmiş Amortismanlar (-)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
F- Maddi Olmayan Varlıklar
1- Haklar 
2- Şere�ye 
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri  
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
2- Gelir Tahakkukları  
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar
1- Efektif Yabancı Para Hesapları
2- Döviz Hesapları
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
Varlıklar Toplamı

VARLIKLAR

I- Cari Olmayan Varlıklar   Dipnot
Bağımsız

Denetimden Geçmiş 
31 Aralık 2012

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş 

31 Aralık 2011
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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12
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6
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58,291 
-
-

58,291 
-
-
-
-
-
-

37,500 
-
-
-
-
-
-
-

 (37,500)
5,029,901
3,448,167
(718,167)

725,055
-

1,746,225
-

1,050,906
283,292 

(1,505,577)
-

226,342
944

-
-
-

2,265,926
(2,040,528)

-
27,458

-
-

27,458 
3,293,305

-
-
-
-

3,293,305
-
-
-

8,635,297
254,458,717

-
-

37,500 
-
-
-
-
-
-
-

 (37,500)

23,741
-
-

23,741 
-
-
-
-
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İlişikteki dipnotlar, bu konsolide �nansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.  

3,780,977
3,448,167
(718,167)

725,055 
-

2,125,414
-

614,522 
287,778 

(2,701,792)
-

306,264
944

-
-
-

2,200,008
(1,894,688)

-
5,111 

-
-

5,111
4,425,481

-
-
-
-

4,425,481
-
-
-

8,541,574
160,737,464

96



Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

 

İlişikteki dipnotlar, bu konsolide �nansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.  

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
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 Tara�ara Borçlar 
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Tara�ara Borçlar
D- Diğer Borçlar 
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 
2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net 
3- Matematik Karşılıklar – Net 
4- Muallak Tazminat Karşılığı – Net
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar – Net
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları  
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3- Maliyet Giderleri Karşılığı
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 
2- Gider Tahakkukları
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

YÜKÜMLÜLÜKLER

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Dipnot
Bağımsız

Denetimden Geçmiş 
31 Aralık 2012

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş 

31 Aralık 2011
20

 
 
 
 

20
19
19

19
19
19
45
 
 
 

45
19
19

19

17
17

17,18
17

 
19

23
 
 

23
19
19
19
19

26,039,450 
-
-
-
-
-
-
-

26,039,450 
28,906,584
5,531,963

-
-
-

23,436,855 
 (62,234)

1,473,183
12,596 

-
-
-

649,331
811,256

1,220,165
500,496 

-
719,669

-
81,511,207 
66,183,744 

-
4,680,185 

10,647,278 
-
-

2,361,870
366,425
231,755

-
-

7,689,495
(5,925,805)

-
10,126,373

-
-

10,126,373
128,755

103,976 
15,189 

9,590
-
-
-
-

151,767,587

-
-
-
-
-
-
-
-
-

32,870,193
14,126,797

-
-
-

18,836,437 
(93,041)
685,388
12,596 

-
-
-

567,643
105,149 

1,027,134
539,185

-
487,949

-
47,114,378 
37,354,133

-
1,919,797 
7,840,448 

-
-

652,793
281,768
343,173

-
-

27,852
-
-

4,730,142
-
-

4,730,142
231,281 
148,181 

83,100 
-
-
-
-
-

87,311,309
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İlişikteki dipnotlar, bu konsolide �nansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.  

YÜKÜMLÜLÜKLER

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Dipnot
Bağımsız

Denetimden Geçmiş 
31 Aralık 2012

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş 

31 Aralık 2011

17
 
 

17,18
 
 

2.28,17

23
23

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 Tara�ara Borçlar 
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 
5- Personele Borçlar 
6- Diğer İlişkili Tara�ara Borçlar 
D- Diğer Borçlar 
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar 
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 
2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net 
3- Matematik Karşılıklar – Net 
4- Muallak Tazminat Karşılığı – Net 
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar – Net
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları 
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler  
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı

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)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

26,037,488 
-
-

25,937,449 
-
-

100,039 
-
-
-
-

326,128
326,128

-
-
-
-
-
-
-
-

26,363,616

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

30,277,737 
-
-

30,201,512 
-
-

76,225 
-
-
-
-

254,721 
254,721

-
-
-
-
-
-
-
-

30,532,458
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ÖZSERMAYE

V- Özsermaye Dipnot
Bağımsız

Denetimden Geçmiş 
31 Aralık 2012

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş 

31 Aralık 2011
2.13,15

 

 

 
 
 
 
 

15
 

15
 

15

B- Sermaye Yedekleri 
1- Hisse Senedi İhraç Primleri 
2- Hisse Senedi İptal Karları
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4- Yabancı Para Çevirim Farkları
5- Diğer Sermaye Yedekleri
C- Kar Yedekleri 
1- Yasal Yedekler 
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar (Yedekler)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi
6- Diğer Kar Yedekleri 
D- Geçmiş Yıllar Karları 
1- Geçmiş Yıllar Karları 
E- Geçmiş Yıllar Zararları
1- Geçmiş Yıllar Zararları 
F- Dönem Net Karı/(Zararı)
1- Dönem Net Karı
2- Dönem Net Zararı
3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
V- Özsermaye Toplamı
Yükümlülükler Toplamı 

A- Ödenmiş Sermaye 
1- (Nominal) Sermaye 
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
5- Tescili Beklenen Sermaye

71,500,000 
71,500,000 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3,850,082
448,766 

-
66,007 

-
3,335,309 

-
-
-

(26,891,491)
(26,891,491)

27,868,923
27,868,923

-
-

76,327,514
254,458,717

71,500,000 
71,500,000 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 (2,093,101)
70,477 

-
66,007 

-
 (2,229,585)

-
-
-

(34,102,636)
(34,102,636)

7,589,434
7,589,434

-
-

42,893,697
160,737,464
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İlişikteki dipnotlar, bu konsolide �nansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.  

I-TEKNİK BÖLÜM Dipnot
Bağımsız

Denetimden Geçmiş 
2012

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş 

2011
A- Hayat Dışı Teknik Gelir 
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Yazılan Primler 
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler 
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı 
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı 
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler 
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı 
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri
B- Hayat Dışı Teknik Gider
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar 
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı 
1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı 
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 
4- Faaliyet Giderleri 
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
5.1- Matematik Karşılıklar
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı
6- Diğer Teknik Giderler
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A – B)
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- Reasüröre Devredilen Primler 
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı 
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri

17
17

5,17
5,17

5,17,29
17

10,17

 
 
 

5

17
17,29

5,17
5,10,17

17,29
5,17

5,10,17

5,29
32

5
 

17
17

5,17
5,10,17
5,17,29

17
10,17

 
 
 

5
 
 

205,646,781
202,351,480
230,919,201
232,485,325
(1,566,124)

-
(28,567,721)
(12,214,779)
(16,352,942)

-
-
-
-

2,597,172 
673,259 
593,453 

79,806 
24,870 

(186,366,041)
 (148,912,771)
 (146,062,375)
 (164,972,413)

18,910,038 
 (2,850,396)
 (1,857,772)

 (992,624)
-
-
-

 (7,208)
(32,820,397)

-
-
-

 (4,625,665)
 (4,449,427)

 (176,238)
19,280,740
6,443,859 
3,967,183 
4,229,073 
4,675,370 
 (446,297)
 (261,890)

 (49,172)
 (212,718)

-
-
-

2,449,351 
-

27,325 
27,325 

-
-

110,052,182
109,323,678
115,665,816
172,228,778
(56,562,962)

-
(6,342,138)
(4,691,397)
(1,650,741)

-
-
-
-

418,888 
309,616 
(87,157)
396,773 

-
(107,620,949)
 (78,013,720)
 (77,236,259)

 (137,664,128)
60,427,869 

 (777,461)
 (1,008,655)

231,194 
-
-
-

 (11,578)
(28,044,051)

-
-
-

 (1,551,600)
 (1,641,273)

89,672 
2,431,233
8,136,155 
3,825,855 
3,771,645 
4,543,617 
 (771,972)

54,210 
 (224,775)

278,985 
-
-
-

4,276,120 
-

34,180 
34,180 

-
-

100



 

İlişikteki dipnotlar, bu konsolide �nansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.  

E- Hayat Teknik Gider 
1- Gerçekleşen Hasarlar (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 Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 
3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 
3.1- Hayat Matematik Karşılığı 
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)
3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı 
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı
3.2.2- Kar 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 Giderleri
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri

17
17,29,30

5,17
5,10,17

17,29
 5,17

5,10,17

 
5,29,30
5,29,30

 

 5,29
32

5
 

5

I-TEKNİK BÖLÜM Dipnot
Bağımsız

Denetimden Geçmiş 
2012

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş 

2011

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)

5
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(5,849,468)
 (6,859,711)
 (6,903,277)
 (6,919,277)

16,000 
43,566 
30,457 
13,109 

-
-
-

2,836,883 
2,836,883 
1,989,430 

847,453 
-
-
-

 (16,606)
(263,542)

 (1,225,953)
-

 (320,539)
594,391

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(9,345,012)
 (7,548,760)
 (7,216,442)
 (7,346,067)

129,625 
 (332,318)
 (314,597)

 (17,721)
-
-
-

 (341,477)
 (341,477)

 (1,117,871)
776,394 

-
-
-

 (10,159)
(279,171)
 (527,168)

-
 (638,277)

(1,208,857)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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İlişikteki dipnotlar, bu konsolide �nansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.  

I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Dipnot
Bağımsız

Denetimden Geçmiş 
2012

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş 

 2011
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
K- Yatırım Gelirleri
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi
4- Kambiyo Karları
5- İştiraklerden Gelirler
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
9- Diğer Yatırımlar
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
L- Yatırım Giderleri 
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil 
2- Yatırımlar Değer Azalışları 
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar 
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri 
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar 
6- Kambiyo Zararları 
7- Amortisman Giderleri 
8- Diğer Yatırım Giderleri 
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar 
1- Karşılıklar Hesabı 
2- Reeskont Hesabı 
3- Özellikli Sigortalar Hesabı 
4- En�asyon Düzeltmesi Hesabı 
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri 
7- Diğer Gelir ve Karlar 
8- Diğer Gider ve Zararlar 
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları
N- Dönem Net Karı veya Zararı 
1- Dönem Karı ve Zararı
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 
3- Dönem Net Kar veya Zararı
4- En�asyon Düzeltme Hesabı

5

5,35

5
 
 

 
 

5,6,8
 

5
47
47

 
 

5,35
5,35

 
 

 

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Gelir Tablosu 
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

19,280,740
594,391

-
19,875,131
17,224,360
12,287,789
3,168,703 
1,271,151 

99,289 
-
-

76,889
-
-

320,539 
(6,034,901)
(1,513,751)

 (69,711)
 (363,771)

 (2,597,172)
-

 (68,335)
(514,683)
 (907,478)
3,674,981

(3,006,463)
(779,030)

-
-

(338,749)
(221,050)
8,105,608

(85,335)
-
-

27,868,923 
34,739,571
(6,870,648)
27,868,923

-

2,431,233
(1,208,857)

-
1,222,376
7,973,619
3,171,404
1,402,275 
2,566,065 

131,278
-
-

64,320 
-
-

638,277 
(3,142,521)

(206,213)
 (282,137)

 (1,460,356)
 (418,888)

-
(58,871)

(442,338)
(273,718)
1,606,397
(679,348)
(162,463)

-
-

1,331,620
-

1,217,503
(100,915)

-
-

7,589,433
7,659,871

(70,438)
7,589,433

-
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İlişikteki dipnotlar, bu konsolide �nansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.  

Dipnot
Bağımsız

Denetimden Geçmiş 
2012

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş 

2011
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları 
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı
 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)
8. Faiz ödemeleri 
9. Gelir vergisi ödemeleri 
10. Diğer nakit girişleri
11. Diğer nakit çıkışları 
 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit  
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
1. Maddi varlıkların satışı 
2. Maddi varlıkların iktisabı 
3. Mali varlık iktisabı 
4. Mali varlıkların satışı
5. Alınan faizler
6. Alınan temettüler
7. Diğer nakit girişleri
8. Diğer nakit çıkışları 
 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları 
1. Hisse senedi ihracı (sermaye artırımı)
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 farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi 
E.  Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)
F.  Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 

5,6,8  
9,11

14
14

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Nakit Akış Tablosu 
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

 214,318,145  
 12,230,662  

-    
(138,134,197) 

(10,659,293) 
-    

 77,755,317 
(1,513,751) 
(5,066,587 ) 

 1,819,967 
(34,516,426 ) 

 38,478,520  

-    
(1,682,101) 

(236,267,148 ) 
 194,072,107 

 15,583,062 
-     

 176,178 
(511,717) 

(28,629,619) 
-     

    
-    
 -    
-    

 26,039,450  
-      

 26,039,450  
 

35,888,351  
 19,863,196  
 55,751,547  

 172,869,727    
 5,380,530    

-      
(146,026,127)    

(5,309,881)    
-      

 26,914,249    
(206,212)   

(42,586)   
 5,268,960   

(30,587,957)   
 1,346,454   

 -     
(434,641)   

(224,042,417 )   
 228,079,556   

 4,099,024   
 -     

 196,258   
(226,149)   
 7,671,631   

-     
 

-     
 -     
 -     
 -     
 -     
-     

 9,018,085   
 10,845,111   
 19,863,196   
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İlişikteki dipnotlar, bu konsolide �nansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.  

Dipnot Cari Dönem 2012 Önceki Dönem 2011

I.           DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1.1.  DÖNEM KARI/(ZARARI)
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 KARI/(ZARARI) (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 KARI [ (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 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.9.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.9.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.10. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.11. STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.12. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.13. DİĞER YEDEKLER
1.14. 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 KAR
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 ( % )

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Kar Dağıtım Tablosu 
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
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      ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA 
       ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIĞI  

       31 Aralık 2012  Tarihi İtibarıyla  Hazırlanan 

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

         Konsolide  Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar

106



1. GENEL BİLGİLER

1.1 ANA ŞİRKETİN ADI VE GRUBUN SON SAHİBİ 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi’nin (“Ana Ortaklık” veya “Şirket”) sermayesinde doğrudan hakimiyeti 
söz konusu olan sermaye grupları %50.00 pay ile Walnut Holding Cooperaite U.A. ve %49.99 pay ile Mehmet Ali Aydınlar’dır.

1.2 KURULUŞUN İKAMETGAHI VE YASAL YAPISI, ŞİRKET OLARAK OLUŞTUĞU ÜLKE VE KAYITLI BÜRONUN ADRESİ (VEYA EĞER 
KAYITLI BÜRONUN OLDUĞU YERDEN FARKLIYSA, FAALİYETİN SÜRDÜRÜLDÜĞÜ ESAS YER)

Ana Ortaklık, 1992 yılında Türkiye’de tescil edilmiş olup, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) hükümlerine göre kurulmuş Anonim Şirket statüsündedir. 
Ana Ortaklık ve bağlı ortaklığı raporlama tarihi itibarıyla, Küçükbakkalköy Mah. 2. Bayraktar Sok. No: 22 – 26 34750 Ataşehir-İstanbul adresinde 
faaliyet göstermektedir.

1.3 İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU 

Ana Ortaklık, “Bayındır Hayat Sigorta Anonim Şirketi” adıyla Türkiye’de ve yabancı memleketlerde hayat sigortaları grubuna giren her branşta sigorta 
faaliyetini yürütmek ve özellikle hayat, ferdi kaza ve sağlık sigortaları ile ilgili sigorta, işlemleri yapmak ve aracılık etmek amacıyla kurulmuş olup, �ilen 
sigortacılık faaliyetlerine 1994 yılında başlamıştır.
6 Şubat 2004 tarihinde Ana ortaklık sermayesinin %99.72’sini temsil eden hisse senetleri Mehmet Ali Aydınlar tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan 
satın alınarak, 12 Şubat 2004 tarihinde yapılan Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Ana Ortaklık’ın unvanı “Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta 
Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiştir.
Ana Ortaklık sermayesinin %49.99’unu temsil eden Ana Ortaklık hisseleri, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın (“Hazine Müsteşarlığı”) 13 Kasım 2007
tarih ve B.02.1.HZN.0.10.04.01.01 sayılı iznine müteakip, 17 Aralık 2007 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yoluyla yeni çıkarılan 
hisse senetleri Walnut Holding Cooperaite U.A. �rmasına devredilmiştir. Walnut Holding Cooperaite U.A. uluslararası yatırım şirketi olan Abraaj Capital 
bünyesinde faaliyet göstermektedir.
Ana Ortaklık’ın ilişikteki konsolide �nansal tablolarda konsolide ettiği bağlı ortaklığı konumundaki Acıbadem Grubu Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim 
Şirketi’nin (“ASA”) faaliyet konusu; Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ve yabancı memleketlerde her türlü sigorta poliçelerine ve bireysel emeklilik 
sözleşmelerine aracılık etmek olarak belirlenmiştir. Bu konuların dışında ASA, yönetim kurulunun tekli� ve genel kurulun onayı ile şirket için faydalı ve 
gerekli görülecek diğer işleride yapabilmektedir.

1.4 KURULUŞUN FAALİYETLERİNİN VE ESAS ÇALIŞMA ALANLARININ NİTELİKLERİNİN AÇIKLAMASI

Faaliyetlerini, 14 Haziran 2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (“Sigortacılık Kanunu”) ile bu 
kanuna dayanılarak Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan diğer yönetmelik ve düzenlemeler çerçevesinde yürütmekte olan Ana Ortaklık, 
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hayat, ferdi kaza ve sağlık branşlarında poliçe/sözleşme düzenlemektedir/imzalamaktadır. ASA, 31 Aralık 2012 
tarihi itibarıyla, bireysel emeklilik dışında her türlü sigortacılık branşında Ana Ortaklık ve diğer sigorta şirketlerinin aracılığını yapmaktadır. 

1.5 KATEGORİLERİ İTİBARIYLA DÖNEM İÇİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ORTALAMA SAYISI
Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı aşağıdaki gibidir:

1.6 ÜST YÖNETİME SAĞLANAN ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ilişkin, yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst kademe yöneticilere 
cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2,243,895 TL’dir (31 Aralık 2011: 1,775,177 TL).

1.7 FİNANSAL TABLOLARDA; YATIRIM GİDERLERİNİN VE FAALİYET GİDERLERİNİN (PERSONEL, YÖNETİM, ARAŞTIRMA 
GELİŞTİRME, PAZARLAMA VE SATIŞ, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER İLE DİĞER FAALİYET GİDERLERİ) DAĞITIMINDA 
KULLANILAN ANAHTARLAR

Şirketlerce hazırlanacak olan �nansal tablolarda kullanılan anahtara ilişkin usul ve esaslarla ilgili Hazine Müsteşarlığı’nın 4 Ocak 2008 tarih ve 2008/1 
sayılı “Sigortacılık Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge”si yine  
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 9 Ağustos 2010 tarih ve 2010/9 sayılı “Sigortacılık Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal 
Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge” ile değiştirilmiştir.

Buna göre; Hayat dışı, hayat veya emeklilik branşları için yapıldığı kesin olarak belgelenen ve münhasıran bu branşlara ait olduğu konusunda tereddüt 
olmayan giderler, direkt ilgili branşa aktarılmakta, bunun dışında kalan giderlerde ise teknik bölüm faaliyet giderleri öncelikle emeklilik ve sigorta 
bölümlerine son 3 yılda her dönem sonu itibariyle yürürlükte olan poliçe ve emeklilik sayısı oranı ile son 3 yılda üretilen katkı payı ve kazanılmış prim 
oranının aritmetik ortalamasına göre paylaştırılmaktadır. Sigorta bölümüne dağıtılan giderler, hayat ve hayat dışı bölümlerine ise her bir bölüm için son 
3 yılda üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarı ile hasar ihbar adedinin toplam üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarına ve hasar ihbar 
adedine oranlanmasıyla bulunan 3 oranın ortalamasına göre dağıtılmaktadır.

1.8 FİNANSAL TABLOLARIN TEK BİR ŞİRKET Mİ YOKSA ŞİRKETLER GRUBUNU MU İÇERDİĞİ

İlişikteki konsolide �nansal tablolar, Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ ile bağlı ortaklığı konumundaki Acıbadem Grubu Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ’nin 
(“Acıbadem Sigorta Grubu”) konsolide olmayan �nansal tablolarının tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmesi suretiyle hazırlanmıştır. 31 Aralık 2012
 tarihi itibarıyla, Ana Ortaklık’ın konsolide olmayan �nansal tabloları, yürürlükteki mevzuat uyarınca ayrıca hazırlanmış ve yayımlanmıştır.

Üst ve orta kademe yöneticiler
Diğer personel
Toplam

31 Aralık 2012
29

234
263

31 Aralık 2011
23

254
277
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Daha önce Aydınevler Mah. Efendioğlu Sok. No:7 Küçükyalı İstanbul adresinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Ana Ortak’ın genel müdürlüğü 
Küçükbakkalköy Mah. 2. Bayraktar Sok. No: 22 – 26 34750 Ataşehir-İstanbul adresine taşınmıştır. Diğer bilgilerde önceki raporlama döneminden 
itibaren herhangi bir değişiklik yoktur.

1.10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bu bölümün ilerleyen kısımlarında 46 – Raporlama Döneminden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar notunda detaylı bir şekilde yer verilmiştir.

2. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ 

2.1 HAZIRLIK ESASLARI 

2.1.1 FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİNDE KULLANILAN TEMELLER VE KULLANILAN ÖZEL MUHASEBE POLİTİKALARIYLA
İLGİLİ BİLGİLER 

Acıbadem Sigorta Grubu, konsolide �nansal tablolarını, Sigortacılık Kanunu’nun 18 inci maddesi ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 
Sistemi Kanunu’nun 11 inci maddelerine dayanılarak Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal 
Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemeler çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”), Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ve Hazine Müsteşarlığı tarafından muhasebe ve �nansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, 
açıklama ve genelgelere (tümü “Raporlama Standartları”) uygun olarak hazırlamaktadır.

Söz konusu yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; sigorta sözleşmelerine, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi 
ve konsolide �nansal tablolar, kamuya açıklanacak �nansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların 
Hazine Müsteşarlığı’nca çıkarılacak tebliğler ile belirleneceği belirtilmiş olup, bu hususları içeren müteakip düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun (“TMSK”) TFRS’ler arasında yer alan “Sigorta sözleşmeleri”ne ilişkin 4 numaralı Standardı 31 Aralık 2005 
tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, 25 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte Uluslararası Muhasebe 
Standartları Kurulu’nun sigorta sözleşmelerine ilişkin projesinin ikinci bölümü henüz tamamlanmadığı için TFRS 4’ün bu aşamada uygulanmayacağı 
belirtilmiş, bu kapsamda 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren teknik 
karşılıkları konu alan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” 
(“Teknik Karşılıklar Yönetmeliği”) ve sonrasında bu yönetmeliğe istinaden açıklama ve düzenlemelerin olduğu bir takım genelge ve sektör duyuruları 
yayımlanmıştır. Bu yönetmelik, genelge ve sektör duyuruları ile getirilen düzenlemelere ilişkin uygulanan muhasebe politikaları ileriki bölümlerde her biri 
kendi başlığı altında özetlenmiştir.

Bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi hususu Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 28 Aralık 2007 tarih 
ve 2007/26 sayılı “Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Genelge” ile düzenlenmiştir. Buna göre; 
bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesine ilişkin Hazine Müsteşarlığı’nca tebliğ çıkarılıncaya kadar, uygulamada 
aksaklık olmamasını teminen, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesinin TMSK’nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde 
yapılması gerekli görülmüştür. Sonrasında, 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile 
Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ” yayımlanarak söz konusu tebliğde ön görülen tarihler itibarıyla 
konsolidasyon esasları yürürlüğe konulmuştur. 

Hazine Müsteşarlığı’nın 12 Ağustos 2008 tarihli 2008/36 sayılı “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen 
Ortaklık ve İştiraklerdeki Yatırımlarının Bireysel Finansal Tablolarına Yansıtılmasına İlişkin Sektör Duyurusu”nda, şirketlerin TMS 27 – Konsolide ve 
Bireysel Finansal Tablolar standardından muaf tutulmuş olmasına rağmen, bireysel �nansal tablo hazırlanması sırasında bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen 
ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımların TMS 27’nin 37 nci paragrafında belirtilen maliyet yöntemine veya TMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve 
Ölçme standardına uygun olarak muhasebeleştirilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

18 Nisan 2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ” ile, sigorta şirketleri tarafındna hazırlanan 
�nansal tabloların önceki dönemlerle ve diğer şirketlerin �nansal tabloları ile karşılaştırılabilir olmasını teminen, şirketlerin hazırlayacakları �nansal 
tabloların şekil ve içeriği düzenlenmiştir.

2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile TMSK kuruluş maddesi olan 2499 sayılı kanunun 
ek 1. maddesi iptal edilmiş ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“Kurum”) kurulmuştur. Bu Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 
1. maddesi uyarınca, Kurum tarafından yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, bu hususlara ilişkin mevcut düzenlemelerin 
uygulanmasına devam edilecektir. Bu durum raporlama dönemi itibarıyla, Sunuma İlişkin Temel Esaslar’da herhangi bir değişikliğe yol açmamaktadır.

1. GENEL BİLGİLER (devamı)

1.9 RAPORLAYAN İŞLETMENİN ADI VEYA DİĞER KİMLİK BİLGİLERİ VE BU BİLGİDE ÖNCEKİ RAPORLAMA DÖNEMİNDEN BERİ 
OLAN DEĞİŞİKLİKLER

Ana Ortak’ın Ticaret Unvanı   : Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi
Ana Ortak’ın Genel Müdürlüğü’nün Adresi : Küçükbakkalköy Mah. 2. Bayraktar Sok. No: 22-26 34750 Ataşehir - İstanbul
Ana Ortak’ın elektronik site adresi  : www.acibademsigorta.com.tr
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2. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ  (devamı)
2.1.2 FİNANSAL TABLOLARIN ANLAŞILMASI İÇİN UYGUN OLAN DİĞER MUHASEBE POLİTİKALARI
HİPERENFLANSYONİST ÜLKELERDE MUHASEBELEŞTİRME 

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin �nansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla TMS 29 – Yüksek En�asyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama’ya 
uygun olarak, TL’nin genel satın alım gücündeki değişmeler nedeniyle yapılan düzeltmeleri yansıtacak şekilde ifade edilmiştir. TMS 29, yüksek en�asyonlu 
ekonomilerin para birimi ile hazırlanan �nansal tabloların raporlama dönemindeki ölçüm biriminden gösterilmesini ve önceki dönemlere ait bakiyelerin 
de aynı birimden gösterilmesini öngörmektedir.
Hazine Müsteşarlığı’nın 4 Nisan 2005 tarihli ve 19387 numaralı yazısına istinaden Acıbadem Sigorta Grubu, 31 Aralık 2004 tarihli �nansal tablolarını, 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15 Ocak 2003 tarihli ve 25290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları 
Hakkında Tebliğ”de (“Seri: XI No: 25 Sayılı Tebliğ”) yer alan “Yüksek En�asyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi” ile ilgili kısımdaki hükümlere 
göre düzelterek 2005 yılı açılış �nansal tablolarını hazırlamıştır. Hazine Müsteşarlığı’nın aynı yazısına istinaden 2005 yılı başından itibaren �nansal tabloların 
en�asyona göre düzeltilmesi uygulaması sona ermiştir. Dolayısıyla, 31 Aralık 2012 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan varlık ve yükümlülükler ile 
sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişler için 31 Aralık 2004 tarihine kadar en�asyona göre düzeltilmiş değerleriyle, 
bu tarihten sonra olan girişler ise elde etme maliyetleri ile gösterilmiştir.

DİĞER MUHASEBE POLİTİKALARI

Diğer muhasebe politikalarına ilişkin bilgiler, yukarıda 2.1.1 - Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe 
politikalarıyla ilgili bilgiler kısmında ve bu raporun müteakip bölümlerinde her biri kendi başlığı altında açıklanmıştır.

2.1.3 GEÇERLİ VE RAPORLAMA PARA BİRİMİ 

İlişikteki �nansal tablolar, Acıbadem Sigorta Grubu’nun geçerli para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur. 

2.1.4 FİNANSAL TABLOLARDA SUNULAN TUTARLARIN YUVARLANMA DERECESİ 

TL olarak verilen �nansal bilgiler, en yakın tam TL değerine yuvarlanarak gösterilmiştir.

2.1.5 FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİNE KULLANILAN ÖLÇÜM TEMELİ 

Finansal tablolar, güvenilir ölçümü mümkün olması durumunda gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen Acıbadem Sigorta Grubu’nun kendi 
portföyünde ve riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar arasında yer alan alım satım amaçlı ve satılmaya hazır �nansal varlıklar olarak 
sını�anmış �nansal varlıklar hariç yüksek en�asyon döneminin sona erdiği tarih kabul edilen 31 Aralık 2004 tarihine kadar en�asyon muhasebesinin 
etkileride göz önünde bulundurularak tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır.

2.1.6 MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR 

Cari dönemde muhasebe politikaları ve tahminlerinde yapılan bir değişiklik veya hata bulunmamaktadır. Muhasebe tahminlerine ilişkin açıklamalar 
3 – Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri notunda verilmiştir.

2.2 KONSOLİDASYON 

Hazine Müsteşarlığı tarafından 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin
Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ”i ile sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin; 31 Mart 2009 tarihinden itibaren konsolide 
�nansal tablo yayımlaması istenmektedir. 

Hazine Müsteşarlığı’nın 12 Ağustos 2008 tarih 2008/37 sayılı “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık 
ve İştiraklerdeki Yatırımlarının Bireysel Finansal Tablolarına Yansıtılmasına İlişkin Sektör Duyurusu”nda, bireysel �nansal tablo hazırlanması sırasında 
bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımların TMS 27 – Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standardının 37 nci paragrafında 
belirtilen maliyet yöntemine veya TMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına uygun olarak muhasebeleştirilmesinin mümkün 
olduğu belirtilmektedir. Söz konusu duyurulara paralel olarak, Ana Ortaklık raporlama dönemi itibarıyla bağlı ortaklık ve iştiraklerini, konsolide olmayan 
�nansal tablolarında varsa değer düşüklüğü ile ilgili karşılıkları ayırmak suretiyle, maliyet yöntemine göre muhasebeleştirmiştir. 

Ana Ortaklık, 30 Haziran 2012 tarihinden itibaren bağlı ortaklığı konumundaki ASA’nın aktif büyüklüğünün Ana Ortaklık’ın aktif büyüklüğünün %1’ini 
geçmesi nedeniyle konsolide �nansal tablo hazırlanmaya başlamıştır. Bununla birlikte Ana Ortaklık, iştiraki konumundaki tas�ye halindeki yatırımlarını, 
konsolide �nansal tablolar açısından önemli bir yer tutmamasından dolayı ilişikteki konsolide �nansal tablolarda, varsa değer düşüklüğü ile ilgili karşılıkları 
ayırmak suretiyle, maliyet yöntemine göre muhasebeleştirmiştir. İlişikteki konsolide �nansal tablolar bu esaslar dahilinde hazırlanmıştır.  

ASA’nın 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla �nansal tabloları aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Esas faaliyetlerden alacaklar
Diğer alacaklar
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkları
Diğer varlıklar
Varlıklar Toplamı

4,811,802
1,438,391

43,255
13,621

289,471
46,182

6,642,722
149,374
118,008
757,608
374,612

5,243,120
6,642,722

534
607,470
105,000

-
57,830
51,525

822,359
118,483
132,889
167,563
125,201
278,223
822,359

İlişkili tara�ara borçlar
Diğer borçlar
Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları  
Diğer risklere ilişkin karşılıklar
Özkaynaklar
Yükümlülükler Toplamı
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2.3 BÖLÜM RAPORLAMASI 

Bir faaliyet bölümü, Acıbadem Sigorta Grubu’nun faaliyet gösterdiği iş alanlarının, diğer faaliyet bölümleri ile yapılan işlemlerden doğan hasılat ve 
harcamalar dahil, hasılat elde eden ve harcama yapabilen ve Yönetim Kurulu (karar almaya yetkili mercii olarak) tarafından faaliyet sonuçları düzenli 
bir şekilde gözden geçirilen, performansı ölçülen ve �nansal bilgileri ayırt edilebilen bir parçasıdır. Acıbadem Sigorta Grubu’nun faaliyet gösterdiği ana 
coğra� alan Türkiye olduğu için coğra� bölümlere göre raporlama sunulmamış, faaliyet alanı bölümlerine göre raporlama sunulmuştur.

2.4 YABANCI PARA KARŞILIKLARI 

İşlemler, Acıbadem Sigorta Grubu’nun fonksiyonel para birimi olan TL olarak kaydedilmektedir. Yabancı para cinsinden gerçekleştirilen işlemler, işlemlerin 
gerçekleştirildiği tarihlerdeki geçerli olan kurlardan kaydedilmekte olup, konsolide bilançoda yer alan yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülükler, 
raporlama dönemindeki kurlardan TL’ye çevrilmiş ve çevrim sonucu oluşan çevrim farkları sonucun pozitif veya negatif olmasına göre ilişikteki konsolide 
�nansal tablolarda kambiyo karları veya kambiyo zararları hesaplarına yansıtılmıştır.

2.5 MADDİ DURAN VARLIKLAR 

Maddi duran varlıklar, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan dönem için en�asyona göre düzeltilmiş maliyet tutarları ile izlenmektedir. Daha sonraki 
dönemlerde maddi duran varlıklar için herhangi bir en�asyon düzeltmesi yapılmamış, 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla en�asyona göre endekslenmiş 
tutarlar, varsa değer düşüklüğü için ayrılan karşılıklar düşülmek suretiyle maliyet tutarı olarak kabul edilmiştir. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren satın 
alınan maddi duran varlıklar, maliyetlerinden varsa kur farkı ve �nansman giderleri gibi tutarlar düşüldükten sonra kalan değerleri üzerinden, varsa değer 
düşüklüğü için ayrılan karşılıklar düşülmek suretiyle kayıtlara yansıtılmaktadır.

Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar, net elden çıkarma hasılatı ile ilgili maddi duran varlıkların net de�er değerleri 
arasındaki fark olarak hesaplanmakta ve ilgili dönemin gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 

Maddi duran varlıklara yapılan normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak muhasebeleştirilmektedir. 

Acıbadem Sigorta Grubu’nun mülkiyetinde olan gayrimenkullerde herhangi bir ipotek bulunmamaktadır.

Muhasebe tahminlerinde, cari döneme önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması beklenen değişiklik bulunmamaktadır.

Maddi duran varlıklar için ilgili amortisman payları faydalı ömürleri esas alınarak maliyet değerleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak 
hesaplanmaktadır. Maddi duran varlıkların amortismanında kullanılan oranlar ve tahmini ekonomik ömür olarak öngörülen süreler aşağıdaki gibidir:

2.6 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira geliri veya sermaye kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkullerdir. 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, elde edinimlerinde işlem maliyetleri de dâhil edilmek üzere elde etme maliyetleri ile kayıtlara alınmaktadır.
Acıbadem Sigorta Grubu,  yatırım amaçlı gayrimenkulleri ilk kayda alınmalarına müteakip, maddi duran varlıklar için uygulanan maliyet yöntemi ile 
ölçmektedir (birikmiş amortismanlar ve varsa değer düşüklüğü için ayrılan karşılıklar düşülmek suretiyle). İlgili gayrimenkullerin ekonomik ömrü 50 yıl 
olup, %2 oranında amortismana tabi tutulmaktadır.

2.7 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

Acıbadem Sigorta Grubu’nun maddi olmayan duran varlıkları yazılım programlarından oluşmaktadır. Maddi olmayan duran varlıklar TMS 38 – Maddi 
Olmayan Duran Varlıklar standardı uyarınca kayıtlara maliyet bedelleri üzerinden alınmaktadır. Maddi olmayan duran varlıkların maliyetleri, 31 Aralık 
2004 tarihinden önce aktife giren varlıklar için aktife girdikleri tarihten yüksek en�asyon döneminin sona erdiği tarih olarak kabul edilen 31 Aralık 2004’e 
kadar geçen süre dikkate alınıp en�asyon düzeltmesine tabi tutularak daha sonraki tarihteki girişler ise ilk alış bedelleri üzerinden konsolide �nansal 
tablolara yansıtılmaktadır.

Acıbadem Sigorta Grubu, maddi olmayan duran varlıklara ilişkin tükenme paylarını, ilgili varlıkların faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman 
yöntemini kullanarak maliyet değerleri üzerinden %6.66 ile %33.33 oranları arasında ayırmaktadır. Muhasebe tahminlerinde, cari döneme önemli bir etkisi 
olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması beklenen değişiklik bulunmamaktadır.

2.8 FİNANSAL VARLIKLAR 

Finansal varlıklar; nakit mevcudunu, sözleşmeden doğan ve karşı tara�an nakit veya başka bir �nansal varlık edinme veya karşılıklı olarak �nansal araçları 
değiştirme hakkını ya da karşı tarafın sermaye aracı işlemlerini ifade eder. 

Finansal varlıkların alım ve satım işlemleri teslim tarihinde muhasebeleştirilmektedir.

Finansal varlıklar, alım-satım amaçlı �nansal varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıklar, satılmaya hazır �nansal varlıklar ve kredi ve alacaklar 

olarak dört grupta sını�andırılabilir. 

Alım-satım amaçlı �nansal varlıklar, gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülmekte ve ölçüm sonucu oluşan kazanç ya da kayıplar konsolide gelir tablosuna 

yansıtılmaktadır. Alım-satım amaçlı �nansal varlıkların elde tutulması süresince kazanılan faiz gelirleri ile elde etme maliyeti ile ilgili �nansal varlıkların 
gerçeğe uygun değerleri arasındaki fark, konsolide gelir tablosunda faiz gelirleri içinde gösterilmekte olup söz konusu �nansal varlıkların vadesinden önce 
elden çıkarılması sonucunda oluşan kar veya zarar ticari kar/zarar olarak muhasebeleştirilmektedir. Bu tür kazanç ve kayıplar ilişikteki �nansal tablolarda, 
“�nansal yatırımların nakde çevrilmesinden elde edilen karlar” ve “yatırımların nakde çevrilmesi sonucunda oluşan zararlar” hesaplarında gösterilmiştir.   

Maddi Duran Varlıklar
Demirbaş ve tesisatlar
Finansal kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlılar
Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil)

Tahmini Ekonomik Ömür (Yıl)
3-15

5
5

Amortisman Oranı  (%)
6.6-33.3

20
20
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2.8 FİNANSAL VARLIKLAR (devamı)

Kredi ve alacaklar, sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve borçluya para, mal ve hizmet sağlama yoluyla 
yaratılan türev olmayan �nansal varlıklardır. Konsolide �nansal tablolarda kredi ve alacaklar, var ise değer düşüklüğü için ayrılan karşılık tutarı düşülerek, 
etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyet bedelleri üzerinden ölçülmektedir.
Vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıklar, vade sonuna kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar 
elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve kredi ve alacaklar dışında kalan 
�nansal varlıklardan oluşmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıklar ilk kayda alımlarını takiben, var ise değer düşüklüğü için ayrılan karşılık 
tutarları düşülerek, etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyet bedelleri üzerinden ölçülmektedir.

Satılmaya hazır �nansal varlıklar, kredi ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar ve alım-satım amaçlılar dışında kalan �nansal varlıklardan 
oluşmaktadır. 

Satılmaya hazır �nansal varlıkların ilk kayda alınmaları maliyet bedelleri üzerinden olup, ilgili �nansal varlığın edinimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen 
işlem maliyetleri de söz konusu maliyet bedellerine ilave edilmektedir. Söz konusu satılmaya hazır �nansal varlıklar, izleyen dönemlerde gerçeğe uygun 
değerleriyle ölçülmektedirler. Satılmaya hazır �nansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan ve faiz getirili �nansal 
varlıkların etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetleri ile gerçeğe uygun değerleri arasındaki farkı ifade eden gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplar 
özkaynak kalemleri içerisinde “Finansal Varlıkların Değerlemesi” hesabında gösterilmektedir. Satılmaya hazır �nansal varlıkların elden çıkarılması 
durumunda gerçeğe uygun değer uygulaması sonucunda özkaynak hesaplarında biriken tutarlar, konsolide gelir tablosuna aktarılmaktadır.

Aktif bir piyasada işlem görmeyen �nansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri, gerçeğe uygun değer belirleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmakta; faiz, 
vade ve benzeri diğer koşullar bakımından aynı nitelikli piyasalarda işlem gören �nansal varlıkların piyasa �yatları baz alınarak gerçeğe uygun değer tespiti 
yapılmaktadır.

İştirakler, Acıbadem Sigorta Grubu’nun konsolide �nansal tablolarında önemli bir yer tutmaması nedeniyle, satılmaya hazır �nansal varlık olarak 
sını�andırılmakta ve teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen iştirakler, değer düşüklüğü ile 
ilgili karşılıklar düşüldükten sonra, maliyet bedelleri ile konsolide �nansal tablolara yansıtılmaktadır.

ÖZEL ARAÇLAR 

İkrazlar, Acıbadem Sigorta Grubu’nun tasdikli hayat sigortası tarifelerine göre teknik esaslarda belirtilen süre boyunca (Hayat Sigortası Genel Şartlarına 
göre bu süre asgari 3 yıldır) prim ödemesi yapan hayat sigortalılarıyla ilgili tarifenin iştira tablosundaki tutarların belirli bir oranı dahilinde hayat sigorta 
poliçesinin iadesi karşılığında verdikleri ödünç para tutarlarını ifade etmektedir. Acıbadem Sigorta Grubu’nun, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla sigortalılara 
kullandırdığı kredilerin toplam tutarı 727,654 TL’dir (31 Aralık 2011: 857,581 TL).
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar, Acıbadem Sigorta Grubu tarafından hayat poliçesi sahipleri adına yatırıma yönlendirilen tutarlar 
üzerinden iktisap edilen varlıklardan oluşmaktadır. Söz konusu �nansal yatırımlar, sigortalıların hak ve menfaatleri aleyhine bir durum yaratmaması kaydıyla, 
her biri kendi içinde; alım-satım amaçlı, satılmaya hazır, vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıklar ve kredi ve alacaklar olarak sını�andırılabilmekte ve 
yukarıdaki esaslar dahilinde değerlemeye tabi tutulmaktadır. 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Acıbadem Sigorta Grubu’nun riski hayat poliçesi sahiplerine ait yatırımları, alım-satım amaçlı �nansal varlıklar, satılmaya 
hazır �nansal varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıklar ve kredi ve alacaklar olmak üzere dört grupta sını�andırılmıştır. 

Satılmaya hazır �nansal varlık olarak sını�anan �nansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri ile etkin faiz yöntemine göre hesaplanan itfa edilmiş maliyet 
bedelleri arasındaki farkın, fon bazında yapılan değerlendirme sonucunda pozitif çıkması durumunda, söz konusu değerleme farklarının Acıbadem Sigorta 
Grubu’na ait olan kısmını temsil eden %10’u özsermaye altında, sigortalılara ait olan kısmını temsil eden %90’ı sigortacılık teknik karşılıkları içerisinde 
‘Hayat Matematik Karşılıkları’ hesabında takip edilmektedir. Farkın negatif çıkması durumunda, söz konusu değerleme farklarının %100’ü özsermaye altında 
muhasebeleştirilmektedir. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, fon bazında yapılan değerlendirmeler sonucunda satılmaya hazır �nansal varlık olarak sını�anmış 
riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlardan sağlanan gerçekleşmemiş kazançların %90’ı için 1,333,208 TL (31 Aralık 2011: Yoktur) tutarında 
ilave karşılık ayrılmış; gerçekleşmemiş kazançların %10’u ile gerçekleşmemiş kayıpların %100’ü için vergi etkileri öncesi toplam 148,134 TL (31 Aralık 2011
: (2,256,348) TL) tutarında kazanç özkaynaklar altında ‘Finansal Varlıkların Değerlemesi’ hesabında muhasebeleştirilmiştir.

Alım-satım amaçlı olarak sını�anan ve gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen �nansal varlıklar, dahil edildikleri fon içerisinde kar payı hesaplamasına 
farklı bir değerleme yöntemi ile konu olduklarında, ilgili �nansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri ile kar payı hesaplamasına konu olan değerleri arasındaki 
farkın sigortalıya ait olan %90 oranındaki kısmı için sigortacılık teknik karşılıkları içerisinde ‘Hayat Matematik Karşılıkları’ hesabında ilave karşılık ayrılmaktadır. 
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla bu karşılıkların tutarı 52,623 TL’dir (31 Aralık 2011: 13,442 TL). 

KAYITLARDAN ÇIKARMA 

Finansal varlıklar, Acıbadem Sigorta Grubu’nun bu varlıklar üzerindeki sözleşmeye bağlı haklardaki kontrolünü kaybettiği zaman kayıtlardan çıkarılmaktadır. 
Bu durum bu hakların gerçekleşmesi, vadesinin dolması veya teslim edilmesi durumunda oluşur.

2.9 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 
FİNANSAL VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 

Bir �nansal varlık ya da �nansal varlık grubu, sadece ve sadece ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla zarar/kayıp olayının 
meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının ilgili �nansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini 
nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğradığı 
varsayılır ve değer düşüklüğü zararı oluşur. Acıbadem Sigorta Grubu her raporlama döneminde, bir �nansal varlık veya �nansal varlık grubunun değer 
düşüklüğüne uğradığına ilişkin ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirmektedir.
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2.9 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ (devamı)
FİNANSAL VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ (devamı)  

Kredi ve alacaklar �nansal tablolarda, tahsil edilememe riskine karşı ayrılan özel karşılıklar düşüldükten sonraki net tutarlarıyla gösterilmiştir. Kredi ve 
alacaklar tutarlarının tahsil edilemeyecek olduğunu düzenli incelemeler neticesinde gösteren bir durumun söz konusu olması halinde alacaklar için tahsil 
edilebileceği tutara kadar özel karşılık ayrılmaktadır.
Sermaye araçlarının geri kazanılabilir tutarı o aracın gerçeğe uygun değeridir. Gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen borçlanma araçlarının geri 
kazanılabilir tutarı tahmini gelecekteki nakit akımlarının piyasadaki faiz oranları ile bugünkü değere indirgenmiş halini ifade eder.

Değer düşüklüğü kayıtlara alındıktan sonra oluşan bir olay eğer değer düşüklüğünün geri çevrilmesini nesnel olarak sağlıyorsa değer düşüklüğünün geri 
çevrimi yapılır. İtfa edilmiş maliyet bedelleri üzerinden ölçülen �nansal varlıklar ile satılmaya hazır �nansal varlık olarak sını�andırılmış borçlanma 
senetlerindeki değer düşüklüğünün geri çevrilmesi kar veya zarar hesaplarından yapılır. Satılmaya hazır �nansal varlık olarak sını�andırılmış sermaye 
araçlarından oluşan �nansal varlıklardaki değer düşüklüğünün geri çevrilmesi ise doğrudan özkaynak hesaplarından yapılır.

DURAN VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 
Acıbadem Sigorta Grubu, her raporlama döneminde varlıklarının değer düşüklüğüne uğramış olabileceğine dair herhangi bir belirtinin bulunup 
bulunmadığını değerlendirmektedir. Böyle bir belirtinin mevcut olması durumunda ilgili varlığın geri kazanılabilir tutarını TMS 36 – Varlıklarda Değer 
Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı çerçevesinde tahmin etmekte ve geri kazanılabilir tutarın ilgili varlığın de�er değerinin altında olması 
durumunda değer düşüklüğü karşılığı ayırmaktadır.
Dönemin reeskont ve karşılık giderleri Not 47 – Diğer’de detaylı olarak sunulmuştur.

2.10 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla Acıbadem Sigorta Grubu’nun türev �nansal araçları bulunmamaktadır.

2.11 FİNANSAL ARAÇLARIN NETLEŞTİRİLMESİ 

Finansal varlık ve yükümlülükler konsolide �nansal tablolarda, Acıbadem Sigorta Grubu’nun netleştirmeye yönelik bir hakka veya yaptırım gücüne sahip 
olması, ilgili �nansal varlık ve yükümlülüğü net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olması veya ilgili �nansal varlık ve yükümlülüğü eşzamanlı 
olarak sonuçlandırma hakkına sahip olması durumlarında net tutarları üzerinden gösterilmektedir.
Gelir ve giderler, sadece Raporlama Standartları’nca izin verildiği sürece veya Acıbadem Sigorta Grubu’nun alım satım işlemleri gibi benzer işlemler sonucu 
oluşan kar ve zararlar için net olarak gösterilmektedir.

2.12 NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 
Konsolide nakit akış tablolarının hazırlanmasına esas olan “nakit ve nakit benzerleri”; Acıbadem Sigorta Grubu’nun serbest kullanımında olan veya bloke 
olarak tutulmayan kasa, alınan çekler, diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar ve vadesiz banka mevduatları ile orijinal vadesi üç aydan kısa olan bankalardaki 
vadeli mevduatlar olarak tanımlanmaktadır. Dönemin nakit ve nakit benzeri varlıkları Not 14 – Nakit ve nakit benzeri varlıklar’da detaylı olarak sunulmuştur.

2.13 SERMAYE 

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, Ana Ortak’ın sermayesinde doğrudan hakimiyeti söz konusu olan sermaye grupları %50.00 pay ile Walnut Holding 
Cooperaite UA ve %49.99 pay ile Mehmet Ali Aydınlar’dır. 

Acıbadem Sigorta Grubu’nun 71,500,000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin 35,750,000 TL’si A Grubu, 35,750,000 TL’si B Grubu paylara ayrılmıştır.

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, Acıbadem Sigorta Grubu’nun sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir::

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIRIMLARI VE KAYNAKLARI 

Yoktur.

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNE TANINAN İMTİYAZLAR 

Yoktur.

ŞİRKET’TE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ 

Yoktur. 

ŞİRKET’İN GERİ SATIN ALINAN KENDİ HİSSELERİ 

Yoktur.

Adı

Walnut Holding Cooperaite UA (B Grubu)
Mehmet Ali Aydınlar (A Grubu)
Diğer (A Grubu)
Ödenmiş Sermaye

35,750,000
35,743,838

6,162
71,500,000

50.00
49.99
0.01

100.00

35,750,000
35,743,838

6,162
71,500,000

50.00
49.99
0.01

100.00

31 Aralık 2012   31 Aralık 2011

Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)
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2.14 SİGORTA VE YATIRIM SÖZLEŞMELERİ - SINIFLANDIRMA 

Poliçe sahibinin olumsuz etkilenmesine neden olan, önceden tanımlanmış gelecekteki belirsiz bir olayın (sigorta ile teminat altına alınan olay) gerçekleşmesi 
durumunda, Acıbadem Sigorta Grubu’nun poliçe sahibinin zararını tazmin etmeyi kabul etmek suretiyle önemli bir sigorta riskini kabullendiği sözleşmeler 
sigorta sözleşmesi olarak sını�andırılmaktadır. Sigorta riski, �nansal risk dışında kalan riskleri kapsamaktadır. Sigorta sözleşmeleri kapsamında alınmış 
olan bütün primler yazılan primler hesabı altında gelir olarak muhasebeleştirilmektedir. Değişkeni sözleşmenin tara�arından birine özgü olmayan �nansal 
olmayan bir değişken durumunu hesaba katan belirli bir faiz oranı, �nansal araç �yatı, mal �yatı, döviz kuru, faiz veya �yat endeksleri, kredi notu ya da 
kredi endeksi veya diğer değişkenlerin bir veya daha fazlasındaki yalnızca değişikliklere dayanan ödemeyi yapmayı öngören sözleşmeler yatırım sözleşmeleri 
olarak sını�andırılmaktadır. 

Acıbadem Sigorta Grubu’nun birikimli hayat sigortası ile sermaye itfa sigortası ürünleri yukarıdaki tanım çerçevesinde yatırım sözleşmesi olarak 
sını�andırılmıştır. Birikimli hayat ürünlerinde, poliçe sahiplerinden alınan primlerin tamamı Raporlama Standartları çerçevesinde gelir olarak 
muhasebeleştirilmekte, primin poliçe sahibi adına birikime yönlendirilen kısmı �nansal tablolarda hayat matematik karşılıkları hesabı altında yükümlülük 
olarak gösterilmek suretiyle giderleştirilmektedir.

2.15 SİGORTA VE YATIRIM SÖZLEŞMELERİNDE İSTEĞE BAĞLI KATILIM ÖZELLİKLERİ 

Sigorta ve yatırım sözleşmelerindeki isteğe bağlı katılım özelliği, garanti edilen faydalara ilaveten, aşağıda yer alan ek faydalara sahip olmaya yönelik 
sözleşmeye dayalı bir haktır.

 (i)  Sözleşmeye dayalı toplam faydaların önemli bir kısmını teşkil etmeye namzet;
 (ii)  Tutarı ve zamanlaması sözleşme gereği ihraç edenin takdirinde olan; ve 
 (iii) Sözleşme gereği aşağıdakilere dayalı olan:
  (1) Belirli bir sözleşmeler havuzunun veya belirli bir sözleşme türünün performansına;
  (2) İhraç eden tarafından elde tutulan belirli bir varlık havuzunun gerçeklemiş ve/veya gerçekleşmemiş yatırım gelirlerine; veya
  (3) Sözleşme ihraç eden şirketin, fonun veya başka bir işletmenin kar veya zararına.

Şirket’in raporlama dönemi itibarıyla, isteğe bağlı katılım özelliği olan sigorta veya yatırım sözleşmesi bulunmamaktadır.

2.16 İSTEĞE BAĞLI KATILIM ÖZELLİĞİ OLMAYAN YATIRIM SÖZLEŞMELERİ

Birikimli hayat sigortası ürünlerinde, poliçe sahiplerinin birikimlerinin yatırıma sevk edilmesi sonucu elde edilecek getiri oranının, “teknik faiz”in altında
olması durumunda aradaki fark Acıbadem Sigorta Grubu tarafından karşılanmakta, üzerinde olması durumunda ise garanti unsuruna ilaveten poliçe 
sahiplerine kar payı olarak dağıtılmaktadır. Ancak Acıbadem Sigorta Grubu, kullanmada bazı sözleşmesel ve rekabete dayalı kısıtlamaların bulunmasından 
dolayı bu sözleşmelerini isteğe bağlı katılım özelliği olmayan yatırım sözleşmesi olarak sını�amaktadır. Birikimlerin yatırıma yönlendirilmesi sonucunda 
elde edilen getiri, ilgili muhasebe politikalarına uygun olarak konsolide gelir tablosunda veya konsolide özsermaye hesapları altında muhasebeleştirilmekte, 
bunun karşılığında tüm sözleşme borç olarak matematik karşılıklar içerisinde gösterilmektedir.

2.17 BORÇLAR 

Finansal yükümlülükler; başka bir işletmeye nakit yada başka bir �nansal varlık verilmesini gerektirecek işlemler sonucunda oluşan yükümlülükleri ifade 
etmektedir. Konsolide �nansal tablolarda �nansal yükümlülükler, etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş baliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Bir 
�nansal yükümlülük ödendiğinde kayıtlardan çıkarılmaktadır.

2.18 VERGİLER 

KURUMLAR VERGİSİ 

Kurum kazançları %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen 
giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve diğer indirimlerin (yatırım teşvikleri gibi) düşülmesi sonucu 
bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) 
stopaj yapılmaz. Bu kurumlar dışındakilere yapılan temettü ödemeleri üzerinde %15 oranında stopaj uygulanır. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere 
yapılan kar dağıtımlarına ilişkin stopaj oranlarının uygulanmasında, ilgili Çi�e Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında yer alan uygulamalar da göz 
önünde bulundurulur. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.

Geçici vergiler o yıl kazançlarının tabi olduğu kurumlar vergisi oranında hesaplanarak ödenir. Yıl içinde ödenen geçici vergiler, o yılın yıllık kurumlar 
vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisine mahsup edilebilmektedir.

En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların %75’i, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde 
sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle özkaynaklarda 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. Acıbadem Sigorta Grubu’nun 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla önümüzdeki yıllarda kullanılabilecek 
durumda olan indirilebilir mali zararı bulunmamaktadır (31 Aralık 2011: 10,064,013 TL). 

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.
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2.18 VERGİLER (devamı)
ERTELENMİŞ VERGİ

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, TMS 12 – Gelir Vergileri standardı uyarınca konsolidasyona tabi her bir işletme için ayrı ayrı varlıkların ve 
yükümlülüklerin konsolide olmayan �nansal tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki “geçici 
farklar” üzerinden vergi etkilerinin hesaplanması suretiyle belirlenmektedir. Vergi mevzuatına göre varlıkların yada borçların iktisap tarihinde oluşan mali 
ya da ticari karı etkilemeyen farkları bu hesaplamanın dışında tutulmaktadır. Hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ile ertelenmiş vergi yükümlülükleri, 
konsolidasyon kapsamındaki her bir işletmenin konsolide olmayan �nansal tablolarında, sadece söz konusu işletmenin cari vergi varlıklarını, cari vergi 
yükümlülükleri ile netleştirmek için yasal bir hakkı varsa net olarak gösterilmektedir.

Konsolidasyona tabi işletmelerin yasal olarak konsolide bazda tek bir net ödeme alma veya net ödeme yapma hakları olmadığından, farklı işletmelerden 
doğan ertelenmiş vergi varlıkları ile ertelenmiş vergi borçları konsolide �nansal tablolarda netleştirilmeden gösterilmektedir.
TMS 12 standardının ‘Muhasebeleştirilmemiş ertelenmiş vergi varlığının tekrar değerlendirilmesi’ başlığı altında; işletmelerin her bilanço gününde önceki 
dönemlerde, muhasebeleştirmediği ertelenmiş vergi varlıklarını tekrar gözden geçirmesi ve bu gözden geçirme sonucunda bir işletmenin ileriki dönemde 
vergiye tabi kâr elde etmesinin olası olması halinde bu tutarlarla sınırlı olmak üzere önceden muhasebeleştirilmeyen ertelenmiş vergi varlığının 
muhasebeleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede Şirket 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, daha önceden yeterli gelir elde edilemeyeceği gerekçesi 
ile muhasebeleştirmediği mali zararları ile vergi avantajları için ertelenmiş vergi varlığı hesaplamaya başlamıştır.

Varlıkların değerlemesi sonucu oluşan değerleme farkları konsolide gelir tablosunda muhasebeleştirilmişse, bunlara ilişkin cari dönem kurumlar vergisi ile 
ertelenmiş vergi geliri veya gideri de konsolide gelir tablosunda; doğrudan doğruya konsolide özkaynak hesaplarında muhasebeleştirilmişse, ilgili vergi etkileri 
de doğrudan doğruya konsolide özkaynak hesaplarında muhasebeleştirilmektedir.

TRANSFER FİYATLANDIRMASI 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin transfer �yatlandırması yoluyla “örtülü kazanç dağıtımı” başlığı altında transfer �yatlandırması konusu
işlenmekte olup; 18 Kasım 2007 tarihinde yayımlanan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”i bu konu 
hakkında uygulamadaki detayları belirlemiştir.

İlgili tebliğe göre, eğer vergi mükelle�eri ilgili kuruluşlarla (kişilerle), �yatlandırmaları emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde yapılmayan ürün, hizmet 
veya mal alım ve satım işlemlerine giriyorlarsa, ilgili karlar transfer �yatlaması yoluyla örtülü bir şekilde dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer 
�yatlaması yoluyla örtülü kar dağıtımları kurumlar vergisi açısından vergi matrahından indirilemeyecektir.

2.19 ÇALIŞSANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 

Türk İş Kanunu’na göre, Acıbadem Sigorta Grubu bir senesini doldurmuş olan ve istifa veya kötü davranış dışındaki sebeplerden ilişkisi kesilen veya hizmet
yılını dolduran ve emekliliğini kazanan, askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her 
hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, hükümet tarafından belirlenen 3,034 TL (31 Aralık 2011: 2,732 TL) 
ile sınırlandırılmıştır. 

TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında aktüeryal metotların kullanılmasını
 gerektirmektedir. 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla kullanılan aktüeryal tahminler şöyledir:

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN DİĞER FAYDALAR 

Acıbadem Grubu Sigorta, çalışanlarının bir hesap dönemi boyunca sunduğu hizmetler karşılığında ödenmesi beklenen iskonto edilmemiş, çalışanlara 
sağlanan diğer faydalar için �nansal tablolarında TMS 19 kapsamında karşılık ayırmaktadır.

2.20 KARŞILIKLAR 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve yükümlülük tutarının 
güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda söz konusu karşılık muhasebeleştirilmektedir. Karşılıklar, raporlama dönemi itibarıyla yükümlülüğün yerine 
getirilmesi için yapılacak harcamanın Acıbadem Sigorta Grubu yönetimi tarafından yapılan en iyi tahminine göre hesaplanır ve etkisinin önemli olduğu 
durumlarda bugünkü değerine indirmek suretiyle iskonto edilir. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için 
Acıbadem Sigorta Grubu’ndan kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük “koşullu” kabul edilmekte ve dipnotlarda 
açıklanmaktadır.

Koşullu varlıklar geçmiş olaylardan kaynaklanan ve Acıbadem Sigorta Grubu’nun tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir veya daha fazla kesin 
mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan varlıklardır. Acıbadem Sigorta Grubu koşullu varlıkları konsolide 
�nansal tablolara yansıtmamaktadır ancak ilgili gelişmelerin konsolide �nansal tablolarda doğru olarak yansıtılmalarını teminen koşullu varlıklarını sürekli 
olarak değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Ekonomik faydanın Acıbadem Sigorta Grubu’na girmesi neredeyse kesin hale gelmesi durumunda ilgili varlık ve
buna ilişkin gelir, değişikliğin oluştuğu dönemin konsolide �nansal tablolarına dahil edilmekte, ekonomik fayda girişinin muhtemel hale gelmesi durumunda 
ise söz konusu koşullu varlık konsolide �nansal tablo dipnotlarında gösterilmektedir..

İskonto Oranı
Beklenen Maaş/Tavan Artış Oranı
Tahmin Edilen Personel Devir Hızı 

31 Aralık 2012
%2.05
%5.00

%17.09

31 Aralık 2011
%3.77
%5.10

%17.68
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2.21 GELİRLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
 
YAZILAN PRİMLER VE TAZMİNATLAR 

Yazılan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçelerin yanı sıra geçmiş yıllarda tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller, vergiler ve reasürörlere 
devredilen primler düşüldükten sonra kalan tutarı temsil etmektedir. Yazılan brüt primler üzerinden reasürör �rmalara devredilen primler kar/zarar 
hesaplarında “reasüröre devredilen primler” içerisinde gösterilmek suretiyle muhasebeleştirilmektedir. 

Tazminatlar ödendikçe kar/zarar hesaplarında “ödenen tazminatlar” içerisinde  gösterilmek suretiyle muhasebeleştirilmektedir. Dönem sonunda rapor 
edilmiş ancak henüz �ilen ödenmemiş tazminat bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri, muallak hasar ve tazminatlar karşılığı 
ayrılmak suretiyle giderleştirilmektedir. Muallak ve ödenen tazminatların reasürör payları ilgili hesaplar içerisinde netleştirilmek suretiyle �nansal 
tablolarda gösterilmektedir.

ALINAN VE ÖDENEN KOMİSYONLAR

Sigorta poliçelerinin üretimi ile ilgili aracılara ödenen komisyon giderleri ile devredilen primler karşılığında reasürörlerden alınan komisyon gelirleri 
sırasıyla ertelenmiş komisyon giderleri ve ertelenmiş komisyon gelirleri hesaplarında dikkate alınmak suretiyle muhasebeleştirilmekte, müteakip 
dönemlerde tahakkuk esasına göre poliçenin ömrü boyunca faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır.
Sigorta aracılık faaliyetini yürüten konsolidasyon kapsamındaki ASA’nın diğer sigorta şirketlerinden elde ettiği komisyon gelirleri, ilişikteki konsolide �nansal 
tablolarda tahakkuk esasına göre gelir olarak kaydedilmektedir. Söz konusu komisyon gelirleri, konsolide gelir tablosunda teknik olmayan bölüm içerisinde 
“diğer gelir ve karlar” hesabında gösterilmektedir. 

ASA’nın Ana Ortaklık’tan elde ettiği komisyon gelirleri ile Ana Ortaklık’ın ASA’ya ödediği komisyonlar, konsolide gelir tablosunda netleştirilmek suretiyle 
gösterilmektedir.

FAİZ GELİR VE GİDERLERİ 

Faiz gelir ve giderleri tahakkuk esasına göre etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmektedir. Etkin faiz oranı, �nansal varlık ya da yükümlülüğün 
ömrü süresince tahmin edilen nakit ödemeleri ve akımlarını de�er değerine iskontolayan orandır. Etkin faiz oranı bir �nansal varlık ya da yükümlülüğün 
ilk kayıtlara alınmasıyla hesaplanmakta ve müteakip olarak değiştirilmemektedir. 

Etkin faiz oranı hesaplaması, etkin faizin ayrılmaz bir parçası olan iskonto ve primleri, ödenen ya da alınan ücret ve komisyonları ve işlem maliyetlerini 
kapsamaktadır. İşlem maliyetleri, �nansal bir varlık ya da yükümlülüğün iktisap edilmesi, ihraç edilmesi ya da elden çıkarılması ile direkt ilişkili olan ek 
maliyetlerdir.

TİCARİ GELİR/GİDER 

Ticari gelir/gider, alım satım amaçlı ve satılmaya hazır �nansal varlıkların elden çıkarılması sonucu ortaya çıkan kazanç ve kayıpları içermektedir. Ticari 
gelir ve ticari gider, ilişikteki �nansal tablolarda sırasıyla “Finansal yatırımların nakde çevrilmesinden elde edilen karlar” ve “Yatırımların nakde çevrilmesi 
sonucunda oluşan zararlar” hesapları içerisinde gösterilmiştir.

TEMETTÜ 

Temettü gelirleri, ilgili temettüyü elde etme hakkının ortaya çıkması ile muhasebeleştirilmektedir.

2.22 KİRALAMA İŞLEMLERİ 

Finansal kiralama sözleşmelerinin süresi azami 4 yıldır. Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran varlıklar Acıbadem Sigorta Grubu’nun akti�nde 
varlık, pasi�nde ise �nansal kiralama işlemlerinden borçlar olarak kaydedilmektedir. Bilânçoda varlık ve borç olarak yer alan tutarların tespitinde, varlıkların 
gerçeğe uygun değerleri ile kira ödemelerinin bugünkü değerlerinden küçük olanı esas alınarak, kiralamadan doğan �nansman maliyetleri, kiralama süresi 
boyunca sabit bir faiz oranı oluşturacak şekilde dönemlere yayılmaktadır.
Finansal kiralama yoluyla edinilen varlıklardan gelecekte beklenen yarar, varlığın de�er değerinden düşükse, kiralanan varlıklar net gerçekleşebilir değeri ile 
değerlenmektedir. Finansal kiralama yoluyla alınan varlıklara, maddi duran varlıklar için uygulanan esaslara göre amortisman hesaplanmaktadır.

Faaliyet kiralamalarında yapılan kira ödemeleri kira süresi boyunca, eşit tutarlarda gider kaydedilmektedir.

2.23 KAR PAYI DAĞITIMI 
Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak konsolide �nansal tablolara yansıtılmaktadır. Acıbadem 
Sigorta Grubu’nun faaliyetleri sonucunda oluşan net dönem karı, geçmiş yıllar zararlarını henüz mahsup etmediğinden, dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır.

2.24 KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI 

7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik 
ġirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” (“Teknik Karşılıklar Yönetmeliği”) uyarınca, kazanılmamış 
primler karşılığı, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt 
olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmından oluşmaktadır.
Yürürlükte bulunan sağlık, ferdi kaza, yıllık hayat sigortaları ile süresi bir yılı aşan birikim priminin de alındığı yıllık yenilenen hayat sigortalarında yazılan 
brüt primlerden varsa birikime ayrılan kısım ve birikim primlerine ait masraf payları düşüldükten sonra kalan tutarın takip eden dönemlere sarkan kısımları 
için kazanılmamış primler karşılığı hesaplanmaktadır. 
Kazanılmamış primler karşılığı; Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca Acıbadem Sigorta Grubu tarafından ihraç edilen Sigorta sözleşmelerinin üzerinde 
de yazdığı üzere bütün poliçelerin öğlen saat 12:00’da (gün ortası) başlayıp yine öğlen saat 12:00’da (gün ortası) bittiği dikkate alınarak tüm poliçeler için 
düzenlendiği gün ile bitiş günü için yarım gün olarak hesaplanmaktadır.
Acıbadem Sigorta Grubu’nun faaliyet gösterdiği kısa süreli sağlık sigortası branşında, tazminatların yıl içerisindeki dağılımının direkt olarak mevsimlerle 
korelasyon göstermesinden dolayı Acıbadem Sigorta Grubu, ayırmış olduğu kazanılmamış primler karşılığını, tazminatların bir yıllık süre içerisinde beklenen 
gerçekleşme zamanlamasını her dönem itibarıyla göz önünde bulundurmak suretiyle yeniden değerlendirmekte ve poliçe bazında yapılan hesaplamalarla 
her bir poliçenin başlangıç ve bitiş tarihlerini dikkate alarak kazanılmamış primler karşılığını güncellemektedir. 
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2.24 KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (devamı)

Acıbadem Sigorta Grubu ayrıca medikal en�asyonun kazanılmamış primler karşılığı üzerindeki etkisini bertaraf etmek için kazanılmamış primler karşılığı 
tutarını tekrar hesaplamaktadır. Medikal en�asyon yüksek oranda Türk Tabibler Birliği tarafından yılda bir kere ve yılbaşlarında açıklanan TTB katsayısındaki 
değişime göre belirlenmekte olduğundan Acıbadem Sigorta Grubu, her bir poliçe için beklenen tazminat tutarının poliçelerin ömrü boyunca dağılımı ile 
kazanılmamış primler karşılığının dağılımı arasında ortaya çıkan uyumsuzluğu gidermek ve yazılan primlerin beklenen tazminat tutarları ile doğrusal 
olarak kazanılmasını teminen kazanılmamış primler karşılığını poliçe bazında tekrar hesaplamakta ve yeniden hesaplanmış kazanılmamış primler 
karşılığının gün esaslı olarak hesaplanan kazanılmamış primler karşılığından yüksek olması durumunda ilave karşılık ayırmak suretiyle �nansal 
tablolarında göstermektedir.  Söz konusu yeniden hesaplanmış kazanılmamış primler karşılığının gün esaslı kazanılmamış primler karşılığından düşük 
olması durumunda gün esaslı hesaplanmış kazanılmamış primler karşılığı kayıtlara alınmaktadır. Bu çerçevede yapılan hesaplamalara göre Acıbadem 
Sigorta Grubu, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ilişikteki konsolide �nansal tablolarda 1,639,444 TL (31 Aralık 2011: 620,102 TL) tutarında ilave 
kazanılmamış primler karşılığı ayırmıştır. 

2.25 DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI 

Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca devam eden riskler karşılığı, sigorta sözleşmesinin süresi boyunca üstlenilen risk düzeyi ile kazanılan primlerin 
zamana bağlı dağılımının uyumlu olmadığı kabul edilen sigorta branşlarında, ayrıca kazanılmamış primler karşılığının şirketin taşıdığı risk ve beklenen 
masraf düzeyine göre yetersiz kalması halinde ayrılır.  Acıbadem Sigorta Grubu kazanılmamış primler karşılığını ayırırken yürürlükte bulunan sigorta 
sözleşmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek hasar ve tazminatların ilgili sözleşmeler için ayrılan kazanılmamış primler karşılığından fazla olma ihtimaline 
karşı, Teknik Karşılıklar Yönetmeliğinde öngörüldüğü üzere son 12 ayı kapsayacak şekilde yeterlilik testi yapmaktadır. Bu test yapılırken, net kazanılmamış 
primler karşılığının beklenen net hasar prim oranı ile çarpılması gerekmektedir. Beklenen net hasar prim oranı, gerçekleşmiş hasarların (muallak hasar 
ve tazminatlar, net + ödenen hasarlar ve tazminatlar, net – devreden muallak hasar ve tazminatlar, net) kazanılmış prime (yazılan primler, net + devreden 
kazanılmamış primler karşılığı, net - kazanılmamış primler karşılığı, net) bölünmesi suretiyle bulunur. Söz konusu test uyarınca, her bir ana branş için 
beklenen hasar prim oranının %95’in üzerinde olması halinde, %95’i aşan oranın net kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan 
tutar ilgili ana branş için devam eden riskler karşılığı olarak muhesebeleştirilir. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yapılan hesaplamalara göre, söz konusu 
test uyarınca ilave olarak ayrılması gereken devam eden riskler karşılığı çıkmamıştır (31 Aralık 2011: Yoktur).

2.26 MUALLAK TAZMİNATLAR KARŞILIĞI 

Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde �ilen ödenmemiş tazminat bedelleri 
veya bu bedel hesaplanamamış ise tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri için muallak tazminat karşılığı 
ayrılmaktadır. 

Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat karşılığının hesaplanması sırasında; hesaplanmış veya tahmin edilmiş eksper, bilirkişi, 
danışman, dava ve haberleşme giderleri de dahil olmak üzere tazminat dosyalarının tekemmülü için gerekli tüm gider payları dikkate alınır ve ilgili 
hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilemez. 

Hesap dönemlerinden önce meydana gelmiş ancak bu tarihlerden sonra ihbar edilmiş tazminatlar, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri 
olarak kabul edilmektedir. Hayat branşı hariç olmak üzere, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat karşılığı ile içeriği ve uygulama 
esasları Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenen aktüeryal zincirleme merdiven yöntemleri kullanılarak bulunan tutar arasındaki fark gerçekleşmiş ancak rapor 
edilmemiş tazminat bedeli olarak kabul edilmektedir. Acıbadem Sigorta Grubu’nun faaliyet gösterdiği sağlık ve ferdi kaza branşları için, Hazine 
Müsteşarlığı tarafından 20 Eylül 2010 tarihinde yayımlanan 2010/12 sayılı “Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge”si uyarınca 
belirlenmiş olan 5 farklı aktüeryal zincirleme merdiven yöntemi içerisinden, Acıbadem Sigorta Grubu yönetimince gerçekçi sonuçlar verdiği düşünülen 
standart zincir yöntemi uygulanmaya başlanmıştır. Standart zincir yöntemi uygulanırken hesaplama tablolarından çıkan sonucun %100’ü dikkate alınmış 
olup, Acıbadem Sigorta Grubu üç yıl boyunca bu yöntemi kullanacaktır. 

20 Eylül 2010 tarihinde yayımlanan 2010/12 sayılı “Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge” uyarınca aktüeryal zincir merdiven 
methodune göre tespit edilen brüt tutarlara isabet eden reasürör payının tespit edilmesinde yürürlükte bulunanan veya ilgili reasürans anlaşmalarının 
dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir. Bu çerçevede sağlık branşında ilgili yıllar için aktüeryal zincir merdiven methodu uyarınca tespit edilen 
brüt tutarlara isabet eden reasürör payı, söz konusu yıllar için yürürlükte bulunan sağlık kotpar anlaşmalarında belirlenmiş olan reasürör hissesi dikkate 
alınarak hesaplanmıştır. 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla söz konusu reasürans anlaşmasının sona ermesi üzerine, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla aktüeryal 
zincir merdiven methodu uyarınca tespit edilen brüt tutarlara isabet eden reasürör payı hesaplanmamıştır. Ferdi kaza branşı için aktüeryal zincir merdiven 
methoduna göre tespit edilen brüt tutarlara isabet eden reasürör payı, reasürörle yapılan eksedan anlaşma çerçevesinde reasürörün prim içerisindeki payı 
dikkate alınarak hesaplanmıştır. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Acıbadem Sigorta Grubu, sağlık ve ferdi kaza branşları için gerçekleşmiş ancak rapor 
edilmemiş tazminat bedelleri ile ilgili olarak konsolide �nansal tablolarda toplm 2,514,526 TL (31 Aralık 2011: 1,765,739 TL) tutarında net muallak 
tazminat karşılığı ayırmıştır.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 2010/14 sayılı “Hayat Branşına İlişkin Gerçekleşmiş Ancak Rapor Edilmemiş Muallak Tazminat Karşılığına 
İlişkin Hesaplama Esaslarına İlişkin Genelge” uyarınca, hayat branşı için yapılan gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedellerinin hesaplanma 
yönteminde değişiklik yapılmıştır. Bu çerçevede, bu bedellerle ilgili olarak son 5 veya daha fazla yıllarda; hesap dönemlerinden önce meydana gelmiş 
ancak sonrasında rapor edilmiş tazminatların brüt tutarının, ilgili yıllara ilişkin yıllık ortalama teminat tutarlarına bölünmesi suretiyle bulunan ağırlıklı 
ortalama dikkate alınmaya başlanmıştır. Cari hesap dönemi için gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri, yukarıda  belirtilen  şekilde 
hesaplanmış olan ağırlıklı ortalama ile cari hesap döneminden önceki 12 aylık ortalama teminat tutarının çarpılması suretiyle hesaplanmıştır. 31 Aralık 
2012 tarihi itibarıyla Acıbadem Sigorta Grubu, hayat branşı için gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri ile ilgili olarak konsolide �nansal 
tablolarda toplam 23,079 TL (31 Aralık 2011: 34,492 TL) tutarında net muallak tazminat karşılığı ayırmıştır.
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Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca sigortalıların, Acıbadem Sigorta Grubu’nun anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarında bedeli Acıbadem Sigorta Grubu’nca 
ödenmek suretiyle tedavi ettirilmesi durumunda, Acıbadem Sigorta Grubu sigortalıya yükümlülüğünü yerine getirmiş olduğundan, tedavi giderlerinin 
Acıbadem Sigorta Grubu’nca ödenmesi beklenmeden bu durumdaki dosyalar sigortalıya ibraname imzalatılmasından veya fatura tutarına provizyon 
verilmesinden sonra muallak tazminat karşılığından çıkarılarak ödenen tazminatlar hesabına dahil edilmektedir. 
Acıbadem Sigorta Grubu ilk hasar ihbarı ile birlikte veya sağlık branşında sigortalının sağlık kuruluşundaki tedavisi için ön provizyon verilmesi anında, muallak
tazminat tutarını hesaben kesin olarak tespit edememiş ise, branşlar itibarıyla ayırmış olduğu muallak tazminat tutarlarının geçmiş yıllardaki istatistiklerine 
dayanan aktüeryal hesaplama sonuçları üzerinden muallak tazminat tutarını tahakkuk ettirerek dosya açmakta ve elde edilen bilgilere bağlı olarak her hesap 
dönemi sonu itibarıyla güncelleyerek yeterli miktarda karşılık ayrılmamış dosyalar için ilave karşılık ayırmakta veya fazla ayrılan karşılıklar için indirim yapmaktadır.
Hazine Müsteşarlığı’nın 2011/23 sayılı “Gerçekleşmiş Ancak Rapor Edilmemiş Tazminat Karşılığı (IBNR) Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında 
Genelge”si uyarınca şirketler dava sürecinde olan dosyalar için genelgede belirtilen esasları dikkate alarak muallak tazminat karşılığından indirim 
yapabilmektedirler. Acıbadem Sigorta Grubu, dava aşamasındaki tazminatlar için, kazanma ve kaybetme ihtimalini değerlendirmeksizin öncelikle dava değerini
esas alarak muallak tazminat karşılığı hesaplamaktadır.

Ancak, sigortalı tarafından talep edilen gecikme faizi, mahkeme masrafı ve avukatlık ücreti gibi masraf kalemleri haricindeki tazminatın sigorta sözleşmesi 
teminat limitlerini aşması durumunda, Acıbadem Sigorta Grubu aşan kısmı muallak tazminat tutarlarından indirmektedir. Dava değerine rağmen eldeki fatura
gibi kesin kanıtlara dayanılarak tespit edilen tazminat tutarına dönem sonuna kadar işlemiş gecikme faizi, avukatlık ücreti gibi masra�ar da ilave edilerek 
muallak tazminat karşılık tutarı güncellenmektedir.

Hazine Müsteşarlığı’nca hazırlanan 2011/23 nolu “Gerçekleşmiş Ancak Raporlanmamış Tazminat Karşılığı (IBNR) Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında 
Genelge” kapsamında negatif olarak hesaplanan IBNR sonuçlarının konsolide �nansal tablolara %100 olarak yansıtılması uygun bulunmuştur. Aynı Genelge 
kapsamında Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metodu hesaplamasında tahakkuk ettirilen rücu, sovtaj ve benzeri gelirlerin ayrı bir üçgene girilerek IBNR 
hesaplamasına dahil edilmesi kararlaştırılmıştır.
2.27 MATEMATİK KARŞILIKLAR

Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, hayat ve hayat dışı branşında faaliyet gösteren şirketler bir yıldan uzun süreli hayat, sağlık ve ferdi kaza sigorta 
sözleşmeleri için poliçe sahiplerine olan yükümlülüklerini karşılamak üzere aktüeryal esaslara göre yeterli düzeyde matematik karşılık ayırmak zorundadır. 
Matematik karşılıklar, aktüeryal matematik karşılıkları ve kar payı karşılıklarından oluşmaktadır. Aktüeryal matematik karşılıklar, bir yıldan uzun süreli 
hayat sigortaları için tarifelerin onaylı teknik esaslarında belirtilen formül ve esaslara göre; Acıbadem Sigorta Grubu’nun ileride yerine getireceği 
yükümlülüklerinin peşin değeri ile sigorta ettiren tarafından ileride ödenecek primlerin bugünkü değeri arasındaki farkın bulunması şeklinde (prospektif 
yöntem) hesaplanmaktadır. Birikim priminin de alındığı hayat sigortalarında aktüeryal matematik karşılık, primlerin birikimine kalan kısımlarının 
toplamından oluşmaktadır. 

Kar payı karşılıkları, Acıbadem Sigorta Grubu’nun kar payı vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeler için poliçe sahiplerine olan yükümlülüklerine istinaden 
ayırdığı karşılıkların yatırıldıkları varlıkların gelirlerinden, onaylı kar payı teknik esaslarında belirtilen kar payı dağıtım sistemine göre hesaplanan teknik 
faiz geliri ile sınırlı olmak kaydıyla garanti edilen kısmın da dahil olduğu miktar ile önceki yıllara ait birikmiş kar payı karşılıklarından oluşmaktadır. 
Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme yöntemi, Acıbadem Sigorta Grubu’nun lehdarlara olan yükümlülüklerine 
istinaden ayırdığı karşılıkların yatırıldıkları varlıkların �nansal tablolarda yukarıda 2.8 – Finansal varlıklar notunda da belirtilen esaslar çerçevesinde dahil
edildikleri portföye ilişkin değerleme esasları ile aynıdır.

2.28 DENGELEME KARŞILIĞI 

Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ile birlikte şirketlerin takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları 
dengelemek ve katastro�k riskleri karşılamak üzere kredi ve deprem teminatları için dengeleme karşılığı ayırması gerekmektedir. 

Hazine Müsteşarlığı tarafından 27 Mart 2009 tarihinde yayımlanan 2009/9 sayılı “Teknik Karşılıklarla İlgili Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin Sektör 
Duyurusu’nda sigorta şirketlerinin deprem dolayısıyla meydana gelebilecek ölüm ve maluliyet, hayat ve kaza branşlarında deprem ek teminatı verdikleri 
tarifeler için de dengeleme karşılığı ayırması gerektiği belirtilmiş olup, Müsteşarlık tarafından 28 Temmuz 2010 tarihinde yayımlanan 27655 sayılı “Sigorta 
ve Reasürans ile Emeklilik şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” ile dengeleme karşılığının hesaplanma yöntemi yeniden belirlenmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin “Dengeleme Karşılığı” başlıklı 9’uncu 
maddesinin beşinci fıkrasında, vefat teminatının verildiği hayat sigortalarında dengeleme karşılığının hesabı sırasında şirketlerin kendi istatistiki verilerini 
kullanacakları, gerekli hesaplamayı yapabilecek veri seti bulunmayan şirketlerin ise vefat net priminin (masraf payı dahil) %11’ini deprem primi olarak 
kabul edecekleri ve bu tutarın %12’si oranında karşılık ayıracakları ifade edilmiştir. Bu kapsamda, masraf payı dahil olmak üzere vefat net priminin %11’i 
deprem primi olarak kabul edilerek, elde edilen bu tutarın %12’si oranında dengeleme karşılığı hesaplanmıştır. 

Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca karşılık ayrılmasına son beş �nansal yılda yazılan net primlerin en yüksek tutarının %150’sine ulaşılıncaya kadar 
devam edilir. Hasarın meydana gelmesi durumunda, reasüröre isabet eden miktarlar ile sözleşmede belirtilen mua�yet limitinin altında kalan miktarlar 
dengeleme karşılıklarından indirilemez. Verilen teminat nedeniyle ödenen tazminatlar varsa birinci yıl ayrılan karşılıklardan başlamak üzere ilk giren ilk 
çıkar yöntemine göre dengeleme karşılıklarından düşülür.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ayrılan 100,039 TL tutarındaki dengeleme karşılığı, ilişikteki konsolide �nansal tablolarda uzun vadeli yükümlülükler altında 
“Diğer Teknik Karşılıklar” hesabı içerisinde gösterilmiştir (31 Aralık 2011: 76,225 TL).
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2. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ  (devamı)

2.29 İLİŞKİLİ TARAFLAR 

Finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen veya 
kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirakler ve müşterek yönetime tabi ortaklıklar ilişkili tara�ar olarak kabul edilmiştir. 
2.30 HİSSE BAŞINA KAR 
Hisse başına kar Acıbadem Sigorta Grubu’nun dönem net karının, dönemin ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısına bölünmesi ile hesaplanmıştır. Türkiye’de 
�rmalar mevcut sermayedarların payı oranında dağıtmak suretiyle geçmiş yıllar karlarından sermaye artışı (“Bedelsiz Hisseler”) yapabilirler. Hisse başına 
kar tutarının hesaplamasında bedelsiz hisseler ihraç edilmiş hisseler olarak değerlendirilmektedir.
2.31 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
Acıbadem Sigorta Grubu’nun raporlama dönemi itibarıyla �nansal pozisyonu hakkında ilave bilgi sağlayan bilanço sonrası olaylar (raporlama döneminden 
sonra ortaya çıkan ve düzeltme kaydı gerektiren olaylar) �nansal tablolara yansıtılır. Raporlama döneminden sonra ortaya çıkan ve düzeltme kaydı 
gerektirmeyen önemli olaylar ise dipnotlarda belirtilir.

2.32 HENÜZ UYGULANMAYAN YENİ STANDART VE YORUMLAR 

HENÜZ YÜRÜRLÜKTE OLMAYAN VE FİNANSAL TABLOLARA BİR ETKİSİNİN  OLMASI BEKLENEN STANDART VE YORUMLAR 
Acıbadem Sigorta Grubu, 31 Aralık 2012 tarihinde geçerli ve uygulanması zorunlu olan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
tarafından çıkarılan tüm standartları ve tüm yorumları uygulamıştır.
31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemi itibarıyla henüz yürürlüğe girmemiş olan ve ilişikteki konsolide �nansal tabloların hazırlanmasında 
uygulanmamış olunan yeni standartlar, standartlara ve yorumlara yapılan bir takım güncellemeler bulunmaktadır. 27 Nisan 2010 tarih ve 27564 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan ve aşağıda kısaca özetlenen TFRS 9 – Finansal Araçlar Standardı haricinde, bu düzenlemelerin ilişikteki konsolide �nansal 
tablolar üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. 
TFRS 9 – Finansal Araçlar, TMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardı yerine yeni düzenlemeler getirilmesini hede�eyen geniş 
kapsamlı bir projenin bir parçası olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından Kasım 2009’da yayımlanmıştır.

Başlatılan bu proje ile birlikte �nansal araçlara ilişkin �nansal raporlamanın ilke bazlı ve daha az karmaşık bir hale getirilmesi hede�enmiş ve projenin 
birinci fazı olan TFRS 9 ile �nansal varlıkların raporlanması ile ilgili prensiplerin oluşturularak, �nansal tablo okuyucularının işletmelerin gelecekteki 
nakit akımları hakkındaki belirsizlikleri, zamanlamaları ve tutarları konusunda kendi değerlendirmelerini oluşturabilmeleri için ilgili ve faydalı bilgilerin 
sağlanması amaçlanmıştır. TFRS 9, �nansal varlıklar için gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen �nansal varlıklar ve itfa edilmiş maliyet bedelleri 
üzerinden ölçülen �nansal varlıklar olmak üzere iki ana müteakip ölçüm sını�andırması getirmektedir. Bu sını�amanın temeli işletmenin iş modeline ve 
�nansal varlıkların sözleşmeye dayalı nakit akımlarının niteliklerine dayanmaktadır. Finansal varlıkların değer düşüklüğüne ve riskten korunma 
muhasebesine ilişkin TMS 39 içerisindeki düzenlemelerin devam edeceği belirtilmiştir.
TFRS 9, 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için zorunlu olarak uygulanmaya başlanacak olup, bu standardın 
erken uygulanmasına izin verilmektedir. 1 Ocak 2012 öncesinde başlayan raporlama dönemlerinde bu standardı uygulamaya başlayan işletmeler için 
geçmiş dönem konsolide �nansal tablolarının yeniden düzenlenmesi şartı aranmamaktadır.
Revize TFRS 13 – Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü standardı gerçeğe uygun değerin TFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe 
uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değişiklik getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri 
için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Bu standardın 1 Ocak 
2013 ve sonrasında sona eren hesap dönemlerinde uygulanması mecburidir ve uygulama ileriye doğru uygulanacaktır. Ek açıklamaların sadece TFRS 13’ün 
uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir. Acıbadem Sigorta Grubu, standardın konsolide �nansal durumu ve performansı üzerine 
etkilerini değerlendirmektedir.
TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardındaki değişiklik 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya 
izin verilmiştir. Bazı istisnalar dışında uygulama geriye dönük olarak yapılacaktır. Standartta yapılan değişiklik kapsamında birçok alanda açıklık getirilmiştir 
veya uygulamada değişiklik yapılmıştır. Yapılan birçok değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması uygulamasının kaldırılması 
ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre 
belirlenmesidir. Acıbadem Sigorta Grubu, düzeltilmiş standardın konsolide �nansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

Henüz yürürlükte olmayan ve �nansal tablolara bir etkisinin olması beklenmeyen standart ve yorumlar

• TFRS 10 – Konsolide Finansal Tablolar; hangi yatırımların konsolide edilmesi gerektiğine yeni bir yaklaşım getiren ve yatırımlardaki kontrolün değerlendirilmesi
için tek bir model sunan değişiklikler. İlgili değişiklik 1 Ocak 2013 ve sonrasındaki yıllık raporlama dönemleri için geçerli olacaktır. 
• TFRS 11 – İş Ortaklıkları; TMS 31 – İş Ortaklıklarındaki Paylar standardının yerini alacak olan ve iş ortaklıklarının yasal formu yerine hak ve yükümlülükleri
üzerinde duran değişiklikler. İlgili değişiklik 1 Ocak 2013 ve sonrasındaki yıllık raporlama dönemleri için geçerli olacaktır. 
• TFRS 12 – Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar; bağlı ortaklık, iştirak ve iş ortaklıklarında payları olan işletmeler için açıklama şartlarını 
belirten değişiklikler. İlgili değişiklik 1 Ocak 2013 ve sonrasındaki yıllık raporlama dönemleri için geçerli olacaktır. 
• TMS 27 – Konsolide ve Bireysel finansal Tablolar; mevcut muhasebeleştirme ve açıklama yönlendirmelerine getirilen bazı açıklamalar. İlgili değişiklik 
1 Ocak 2013 ve sonrasındaki yıllık raporlama dönemleri için geçerli olacaktır. 
• TMS 28 – İştiraklerdeki Yatırımlar; Müşterek kontrol edilen iştiraklere ilişkin bazı değişiklikler. İlgili değişiklik 1 Ocak 2013 ve sonrasındaki yıllık 
raporlama dönemleri için geçerli olacaktır.
• TMS 1 – Finansal Tabloların Sunuşu; diğer kapsamlı gelirlerin sunuşuna ilişkin getirilen değişiklikler 1 Ocak 2013 ve sonrasındaki yıllık raporlama 
dönemleri için geçerli olacaktır.
• TFRS 7 – Finansal Araçlar: Açıklamalar – Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi standardındaki değişiklik ile finansal tablo kullanıcılarına i) 
netleştirilen işlemlerin şirketin �nansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi için ve ii) TFRS’ye göre ve diğer genel kabul 
görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış �nansal tabloların karşılaştırılması ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır. Bu değişiklik henüz 
Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Değişiklikler 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri ve bu hesap dönemlerindeki ara 
dönemler için geçerlidir. Değişiklik sadece açıklama esaslarını etkilemektedir. 
• TMS 32 – Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi standardındaki değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme 
konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen 
ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır.
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3 ÖNEMLİ MUHASEBE TAHMİNLERİ VE HÜKÜMLERİ 

Bu bölümde verilen notlar, Not 4.1 – Sigorta riskinin yönetimi ve Not 4.2 – Finansal riskin yönetimi notlarında verilen açıklamalara ilave olarak sağlanmıştır.

Finansal tabloların hazırlanması, raporlanan aktif ve pasif tutarlarını, gelir ve giderleri ve muhasebe ilkelerinin uygulanmasını etkileyecek bazı tahmin 
ve yorumların yapılmasını gerektirmektedir. Fiili sonuçlar cari tahminlerden farklı olabilir. 

Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler tahminlerin 
güncellemesinin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır.  
 
Özellikle, ilişikteki �nansal tablolarda sunulan tutarlar üzerinde önemli ve �nansal tahminlerdeki belirsizliklere ve kritik olan yorumlara ait bilgiler 
aşağıdaki notlarda açıklanmıştır:   

Not 2.24 –  Kazanılmamış primler karşılığı 
Not 2.26  –  Muallak tazminatlar karşılığı
Not 2.27  –  Matematik karşılıklar
Not 4.1 –  Sigorta riskinin yönetimi
Not 4.2 –  Finansal riskin yönetimi
Not 6 –  Maddi duran varlıklar
Not 7 –  Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Not 8 –  Maddi olmayan duran varlıklar
Not 12 –  Kredi ve alacaklar
Not 17 –  Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları
Not 18 –  Yatırım anlaşması yükümlülükleri
Not 21 –  Ertelenmiş vergiler
Not 23 –  Diğer yükümlülükler ve masraf karşılıkları 

4 SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ 

4.1 SİGORTA RİSKİNİN YÖNETİMİ 

Faaliyetlerini, Sigortacılık Kanunu ile bu kanuna dayanılarak Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan diğer yönetmelik ve düzenlemeler çerçevesinde 
yürütmekte olan Acıbadem Sigorta Grubu, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hayat, ferdi kaza ve sağlık branşlarında poliçe/sözleşme düzenlemektedir/
imzalamaktadır.

RİSK POLİÇELERİ 

Çınar Kaza Sigortası: Sigortalılara kaza sonucu yaşam kaybı, kaza sonucu sürekli sakatlık, kaza sonucu kırık/yanık ve kaza sonucu hastanede yatış 
teminatları sunulmaktadır.

Acıbadem Kaza: Kaza sonucu vefat ana teminat olmak koşuluyla kaza sonucu sürekli sakatlık, hastalık sonucu sürekli sakatlık, kaza sonucu tedavi masra�arı 
ve kaza sonucu toplu taşıma araçlarında vefat teminatları verilebilir.

Acıbadem Okul: Eğitim çağındaki çocukların masra�arını karşılayan kişinin yaşam kaybı durumunda çocuğun eğitimine devam edebilmesi için tasarlanmıştır. 
Sigorta süresi çocuğun eğitim alacağı süre göz önüne alınarak, sigorta teminatı ise bu süre boyunca ortaya çıkacak eğitim masra�arı dikkate alınarak 
belirlenmektedir. Vefat teminatı sigorta ettiren talebine bağlı olarak sigorta süresi boyunca sabit veya yıllık azalan tutarlarda sunulabilmektedir. Bu üründe 
kaza sonucu maluliyet teminatı da verilebilmektedir.

Göknar Yıllık Yaşam Sigortası: Sigorta süresinin bir yıl olduğu bu üründe, sigortalının bir yıllık vefat riski teminat altına alınmaktadır. Poliçede teminat ve 
primler Türk Lirası, Amerikan Doları veya Avro’ya endeksli olarak tercih edilebilmektedir.

Acıbadem Kredi: Ev kredisi alan kişinin yaşam kaybı durumunda bankaya olan borcun ödenebilmesi ve geride kalanların mağdur olamaması için tasarlanmıştır. 
Sigorta süresi kredi borcunun süresi göz önüne alınarak, sigorta teminatı ise bu süre boyunca ödenmesi gereken kredi tutarı dikkate alınarak belirlenmektedir. 
Vefat teminatı sigorta ettirenin talebine bağlı olarak sigorta süresi boyunca sabit veya aylık ya da yıllık azalan tutarlarda sunulabilmektedir. Bu üründe Kaza 
Sonucu Maluliyet Teminatı da verilebilmektedir.

BİRİKİM POLİÇELERİ

Acıbadem Birikim: Sigorta süresinin 10 ile 30 yıl arasında tercih edilebildiği bu üründe, sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi veya sigorta süresinin 
sonuda hayatta olması durumları teminat altına alınmaktadır. Ödeme dönemlerine göre düzenli prim ödeme dönemine sahip ve tek prim ödemeli olmak 
üzere ikiye ayrılır. Buna karşılık vefat teminatları da değişmektedir. Düzenli prim ödeme dönemine sahip Acıbadem Birikim ürününde vefat teminatı 
olarak, vefat tarihine dek ödenmiş primler aynı tarih itibarıyla oluşmuş kar payı tutarı ile birlikte ödenmektedir. Tek prim ödemeli Acıbadem Birikim 
ürününde vefat durumunda, alınan tek primin 10 katı tutarında vefat teminatı ile vefat tarihi itibarıyla birikmiş kar payı tutarı birlikte ödenmektedir.

Acıbadem Gelecek: Acıbadem Gelecek Sigortası karma bir hayat ürünü olup, sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi ya da malul kalması veya sigorta 
süresinin sonunda hayatta olması durumlarını teminat altına almaktadır. Diğer birikimli hayat ürünlerinden en önemli farklılığı sigortalının sigorta süresi 
boyunca vefat riski ile birlikte kaza veya hastalık sonucu maluliyet risklerine de güvence sunmasıdır. Poliçe başlangıcında ya da gerektiğinde risk 
değerlendirilmesi yapılması ile yıl dönümlerinde seçilen kat sayılar ile teminat verilmektedir. Aylık ödenen primin 150, 300 veya 600 katına kadar vefat ve 
maluliyet teminatları verilebilmektedir. 

Ekin Birikim Sigortası: Sermaye İtfa Sigortaları branşına bağlı, tamamen tassarrufa dayalı, yatırım ve birikim amaçlı bir üründür. Belli bir vade ve amaca 
yönelik kapitale erişmek üzere bugünden ödemeler yaparak sermaye oluşumunu sağlamaktadır. Kısa ve orta vadede düzenli gelir sağlanmasına yönelik 
ihtiyaçları da kapsar. Tamamen tasarrufa yönelik olup, hiçbir risk teminatı ve dolayısı ile risk maliyeti bulunmamaktadır.
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4 SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı) 

4.1 SİGORTA RİSKİNİN YÖNETİMİ (devamı) 

SAĞLIK POLİÇELERİ 

Sağlık sigortalarında, farklı ürünlerde farklı teminatlar sunulmaktadır. Bu ürünlerde sunulan teminatlar; yatarak tedavi teminatı, doğum – annelik teminatı, 
yurtdışı tedavi, doktor ve ilaç, laboratuar ve görüntüleme, �zik tedavi, check-up, yurtiçi ve yurtdışı seyahat ve tehlikeli hastalık teminatlarından oluşmaktadır.

Sigorta sözleşmelerine ilişkin risk, sigorta konusu olayın gerçekleşmesi ihtimali ve bu olaydan kaynaklanacak olan hasar tutarının bilinemiyor olmasıdır. 
Sigorta sözleşmelerinin doğası gereği, söz konusu risk rastlantısaldır ve dolayısıyla tam olarak tahmin edilemez.

Acıbadem Sigorta Grubu’nun �yatlandırması, istatistiksel analize, geçmiş dataya, ve ilgili ürüne uygun düşen mortalite tablolarına bakılarak yapılmaktadır.

Acıbadem Sigorta Grubusöz konusu riskleri, şekillendirmiş olduğu poliçe yazma stratejisi ve bütün branşlarda tarafı olduğu reasürans anlaşmaları ile yönetmektedir.

Acıbadem Sigorta Grubu’nun vermiş olduğu teminat tiplerine göre adetleri ve tutarsal dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Şirket yönetimi adetsel 
ve tutarsal olarak  yeterli bir dağılımın oluştuğuna inanmaktadır.

REASÜRANS SÖZLEŞMELERİ 
Reasürans sözleşmeleri, Acıbadem Sigorta Grubu tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleşmesiyle ilgili oluşabilecek kayıplar için Acıbadem 
Sigorta Grubuve reasürans şirketi tarafından yürürlüğe konulan, bedeli ödenen ve sigorta sözleşmeleri olarak sını�andırılabilmesi için gerekli şartları 
karşılayan sözleşmelerdir.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, hayat, ferdi kaza ve kritik hastalıklar branşlarında bölüşmeli reasürans sözleşmeleri ile katastro�k hasar fazlası bölüşmesiz 
reasürans sözleşmelerinde reasürör, merkezi Türkiye’de bulunan Millî Reasürans TAŞ’dir (“Millî Re”). 

Acıbadem Sigorta Grubu 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla, sağlık branşında saklama payını yüzde altmıştan yüzde yüze çıkarmıştır. Diğer tara�an Acıbadem Sigorta 
Grubu sağlık branşında katastro�k hasarlara karşı kendisini güvence altına almak adına hasar fazlası bölüşmesiz reasürans sözleşmeleri imzalamıştır. 
Acıbadem Sigorta Grubu’nun sağlık branşında katastro�k hasar fazlası bölüşmesiz reasürans sözleşmelerinde reasürör �rmalar Sogicor ve Houston 
Casuality Company’dir.  

Bu şirketlere ait son kredi derecelendirme notları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir;

Acıbadem Sigorta Grubu’nun 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hayat, ferdi kaza ve tehlikeli hastalık branşlarında bölüşmeli yıllık eksedan; sağlık, hayat, 
ferdi kaza ve tehlikeli hastalık branşlarında ise bölüşmesiz katastro�k hasar fazlası anlaşmaları bulunmaktadır.

Kaza sonucu vefat teminatı
Kaza sonucu maluliyet teminatı
Deprem dahil kaza sonucu maluliyet teminatı
Deprem dahil kaza sonucu vefat teminatı
Vefat teminatı
Hastalık sonucu maluliyet teminatı
Kaza sonucu toplu taşıma araçlarında vefat teminatı
Kaza sonucu vurularak vefat teminatı
Kırık / Yanık teminatı
Tehlikeli hastalıklar teminatı
Tedavi masra�arı teminatı
Deprem dahil tedavi masra�arı teminatı
Kaza sonucu hastanede yatış teminatı
Kaza sonucu günlük iş görmezlik teminatı
Gündelik tazminat teminatı

1,263,712,457
1,263,712,457

967,250,100
961,950,100
923,110,095
837,943,376

73,613,632
19,512,000

7,700,000
6,711,831
2,072,201
1,397,640

231,000
8,470
8,470

37,741
37,741
20,221
20,221
20,632
17,415

322
542

1540
124
924
546

1,540
155
155

739,059,687
325,310,259
684,706,219
680,086,219
696,530,464
591,805,117

31,917,109
21,312,000

1,805,000
8,615,557
6,604,591
1,321,791

54,150
320

1,083

5,967
5,967

13,264
13,264
15,382
11,991

123
592
361
157

3,269
522
361

6
10

31 Aralık 2012   31 Aralık 2011
Teminat Tutarı

(TL)
Teminat Tutarı

(TL)
Adet Adet

Reasürör          Derecelendirme   Görünüm   Tarih        Derecelendirme     Görünüm                        Tarih

                  AM Best

Millî RE
Houston CC
Sogicor

trAA
AA

BBB-

Durağan
Durağan
Negatif

31 Temmuz 2012
16 Mayıs 2012

31 Ağustos 2012

B+
A+
A-

Durağan
Durağan
Durağan

10 Ekim 2012
26 Eylül 2012
26 Eylül 2012

Standard & Poors
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4.2 FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ 
GİRİŞ VE GENEL AÇIKLAMALAR 
Bu not, aşağıda belirtilenlerin her biri için Acıbadem Sigorta Grubu’nun maruz kaldığı riskleri, Acıbadem Sigorta Grubu’nun bu doğrultuda risklerini 
yönetmek ve ölçmek için uyguladığı politika ve prosedürlerini ve amaçlarını ve sermaye yönetimi ile ilgili bilgileri göstermektedir. Acıbadem Sigorta 
Grubu �nansal araçların kullanımından kaynaklanan aşağıdaki risklere maruz kalmaktadır:
• Kredi Riski
• Likidite riski
• Piyasa riski
Risk yönetim yapısının tesis edilmesi ve gözetimindeki tüm sorumluluk Yönetim Kurulu’ndadır. Yönetim Kurulu risk yönetim sisteminin etkinliğini 
Acıbadem Sigorta Grubu’nun iç denetim departmanı aracılığıyla yürütmektedir.
Acıbadem Sigorta Grubu’nun risk yönetim politikaları; Acıbadem Sigorta Grubu’nun karşılaştığı riskleri tanımlamak ve analiz etmek, risk limitlerini ve 
kontrolleri belirlemek, riskleri ve belirlenen limitlere uyumu izlemek için tesis edilmiştir. Risk yönetim politikaları ve sistemleri, piyasa koşullarındaki ve 
sunulan ürün ve hizmetlerdeki değişikleri yansıtacak şekilde düzenli bir şekilde gözden geçirilmektedir. Acıbadem Sigorta Grubu, eğitim ve yönetim 
standartları ve prosedürleri ile bütün çalışanlarının kendi görev ve sorumluluklarını anladığı, disipline edilmiş ve yapıcı bir kontrol çevresi geliştirmeyi 
amaçlamaktadır.

KREDİ RİSKİ 
Kredi riski en basit şekilde karşı tarafın üzerinde mutabık kalınan sözleşme şartlarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirememe olasılığı olarak 
tanımlanır. Acıbadem Sigorta Grubu’nun kredi riskine maruz kaldığı başlıca bilanço kalemleri aşağıdaki gibidir:
• Bankalar
• Diğer nakit benzeri varlıklar
• Alım satım amaçlı finansal varlıklar
• Satılmaya hazır finansal varlıklar
• Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
• Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar
• Sigortalılardan prim alacakları
• Acentelerden alacaklar
• Reasürörlerden komisyon ve ödenen hasarlarla ilgili alacaklar
• Sigorta yükümlülüklerinden kaynaklanan reasürans varlıkları
• İlişkili taraflardan alacaklar
• Diğer alacaklar
• Peşin ödenen vergiler ve fonlar
Acıbadem Sigorta Grubu’nun kredi riskine tabi �nansal varlıkları yüksek oranda devlet iç borçlanma senetlerini temsil etmekte ve bu alacaklar yüksek kredi 
riskine sahip olarak kabul edilmemektedir.
Sigorta riskini yönetmede en yaygın yöntem reasürans sözleşmesi yapmaktır. Fakat reasürans sözleşmesi yoluyla sigorta riskinin devredilmesi, ilk sigorta 
yapan olarak Acıbadem Sigorta Grubu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Eğer reasürans şirketi hasarı ödemezse, Acıbadem Sigorta Grubu’nun 
poliçe sahibine karşı olan sorumluluğu devam etmektedir. Acıbadem Sigorta Grubu, reasürans şirketinin güvenilirliğini, yıllık yapılan sözleşme öncesi söz 
konusu şirketin �nansal durumunu ve uluslararası derecelendirme karuluşlarınca yapılan derecelendirme notlarını inceleyerek değerlendirmektedir.
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, kredi riskine maruz varlıkların de�er değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Acıbadem Sigorta Grubu vadesi geçen ve belli bir süre tahsil edilmeyen sigorta primlerini iptal etmekte, yazılan primlerden ve prim alacaklarından 
düşmektedir. Acıbadem Sigorta Grubu, 60 günün üzerinde geciken alacakları için karşılık ayrımakta, bu tutarları konsolide �nansal tablolarda “Sigortacılık 
faaliyetlerinden alacaklar karşılığı” hesabında göstermektedir. Esas faaliyetlerden alacaklar karşılığının dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:

Nakit ve nakit benzeri varlıklar (Not 14)
Finansal varlıklar ile riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar (Not 11)
Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 12)
Muallak tazminat karşılığındaki reasürör payı (Not 10), (Not 17)
Gelir tahakkukları (Not 12)
İlişkili tara�ardan alacaklar (Not 12)
Personel verilen avanslar (Not 12)
İş avansları (Not 12)
Peşin ödenen vergiler ve fonlar (Not 12)
Tahakkuk etmiş faiz ve kira gelirleri (Not 12)
Diğer alacaklar (Not 12)
Toplam

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, esas faaliyetlerden alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:

Vadesi gelmemiş alacaklar
Vadesi 0-30 gün gecikmiş alacaklar
Vadesi 31-60 gün gecikmiş alacaklar
Vadesi 61-180 gün gecikmiş alacaklar 
Vadesi 181-365 gün gecikmiş alacaklar
Vadesi 1 yıldan fazla gecikmiş alacaklar
Toplam

 -
     -
     -

      (1,112,254)
         (883,157)
      (3,645,337)
    (5,640,748)

-
(11,206)

-
(420,692)
(601,246)

(3,309,588)
(4,342,732)

31 Aralık 2012   31 Aralık 2011

Brüt tutar Brüt tutarAyrılan karşılık Ayrılan karşılık

40,037,022
3,157,456

501,267
1,131,513

883,157
3,645,336

49,355,751

34,526,266
297,315
187,236
602,897
601,547

3,437,633
39,652,894

92,952,028
97,123,796
42,574,222

3,554,988
770,815
144,028
101,652

44,607
-
-

189,095
237,455,231

19,882,885
90,870,968
34,944,484

4,534,503
181,488

50,606
14,716

103,708
242,297

53,004
166,222

151,044,881
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Dönem başındaki esas faaliyetlerden alacaklar karşılığı
Dönem içinde yapılan tahsilatlar
Dönem içinde ayrılan değer düşüklüğü karşılıkları

Dönem sonu esas faaliyetlerinden alacaklar karşılığı

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

(4,342,732)
16,033

(1,314,049)
 

(5,640,748)

(3,755,494)
545,727

(1,132,965)
 

(4,342,732)

LİKİDİTE RİSKİ 
Likidite riski, Şirket’in parasal yükümlülüklerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekte güçlük yaşaması riskidir.

Likidite riskinin yönetimi
Likidite riskinden korunmak amacıyla varlık ve yükümlülükler arasında vade uyumunun sağlanması gözetilmekte, ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacının 
eksiksiz bir biçimde sağlanabilmesi amacıyla likit değerler muhafaza edilmektedir.

Parasal varlık ve yükümlülüklerin kalan vade dağılımları:

4 SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı) 
4.2 FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı)
KREDİ RİSKİ (devamı)

31 Aralık 2012

Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Finansal varlıklar ve riski sig. ait F.Y
Esas faaliyetlerden alacaklar
İlişkili tara�ardan alacaklar
Diğer alacaklar ve gelir tahakkukları
Toplam parasal varlıklar

De�er Değeri 1 aya kadar 1 - 3 ay 3 - 6 ay 6- 12 ay 1 yıldan uzun 

-
      4,421,086

1,979,390
 -

      -
6,400,476

Finansal borçlar
Esas faaliyetlerden borçlar
İlişkili tara�ara borçlar
Diğer borçlar
Muallak tazminat karşılığı (*)
Birikimli hayat sigortaları için 
hesaplanan hayat matematik karşılıkları
Ödenecek vergi ve benzeri diğer yük.
Gider tahakkukları
Diğer risklere ilişkin karşılıklar
Toplam parasal yükümlülükler

31 Aralık 2011

Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Finansal varlıklar ve riski sig. ait F.Y
Esas faaliyetlerden alacaklar
İlişkili tara�ardan alacaklar
Peşin ödenen vergiler ve fonlar
Diğer alacaklar ve gelir tahakkukları
Toplam parasal varlıklar

De�er Değeri 1 aya kadar 1 - 3 ay 3 - 6 ay 6- 12 ay 1 yıldan uzun 

Esas faaliyetlerden borçlar
İlişkili tara�ara borçlar
Diğer borçlar
Muallak tazminat karşılığı (*)
Birikimli hayat sigortaları için 
hesaplanan hayat matematik karşılıkları
Ödenecek vergi ve benzeri diğer yük.
Gider tahakkukları
Diğer risklere ilişkin karşılıklar
Toplam parasal yükümlülükler

 (*) Muallak tazminat karşılıkları ilişikteki �nansal tablolarda kısa vadeli yükümlülükler içinde gösterilmiştir.

97,765,299
97,123,796
43,715,003

82,375
1,160,891

239,847,364

47,859,797
2,253,991

22,947,961
82,375

845,620
73,989,744

27,480,660
3,997,862
9,939,461

-
242,799

41,660,782

22,424,842
2,388,036
7,785,394

-
14,181

32,612,453

-
84,062,821

1,062,797
-

58,291
85,183,909

26,039,450
28,906,584

1,473,183
1,220,165

10,647,278

30,374,994

2,361,870
15,189

9,762,523
110,801,236

26,039,450
24,814,043

1,383,705
341,438
120,338

347,501

108,927
15,189

223,695
53,394,286

-
4,092,541

89,478
378,231
240,677

656,423

2,252,943
-

3,684,783
11,395,076

-
-
-
-

377,136

713,493

-
-
-

1,090,629

-
-
-
-

943,251

1,508,061

-
-

5,527,917
7,979,229

-
-
-

500,496
8,965,876

27,149,516

-
-

326,128
36,942,016

19,885,240
90,870,968
35,310,162

50,106
270,272
622,313

147,009,061

19,885,240
1,551,063

18,801,686
50,106

-
327,718

40,615,813

-
148,782

7,861,521
-

27,975
214,758

8,253,036

-
432,695

6,413,433
-
-

47,901
6,894,029

-
2,573,638
1,375,937

-
242,297

8,195
4,200,067

-
86,164,790

857,585
-
-

23,741
87,046,116

32,870,193
685,388

1,027,134
7,840,448

31,964,580

652,793

83,100
4,584,915

79,708,551

17,863,646
651,344

418,856
1,493,579

274,126

139,711

83,100
19,240

20,943,602

3,739,312
34,044

69,109
2,987,159

224,693

485,230
-

1,924,234
9,463,781

3,736,930
-

-

1,185,731
449,044

27,852
-
-

5,399,557

6,790,317
-

539,169
1,051,612

818,538

-
-

2,386,720
11,586,356

739,988

-

-
1,122,367

30,198,179

-

-

254,721
32,315,255
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4  SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı)

4.2 FİNANSAL RİSKİNİ YÖNETİMİ (devamı)

PİYASA RİSKİ 

Piyasa riski, faiz oranı ve döviz kurları gibi piyasa �yatlarında olabilecek değişikliklerin Acıbadem Sigorta Grubu’nun gelirini veya elinde bulundurduğu 
�nansal araçların değerini etkileme riskidir. Piyasa riski yönetiminin amacı, risk karlılığının optimize edilerek, piyasa riski tutarının kabul edilebilir 
parametrelerde kontrol edilebilmesidir.

Kur Riski

Acıbadem Sigorta Grubu dövize dayalı yapılan sigortacılık işlemleri sebebiyle kur riskine maruz kalmaktadır.

Yabancı para cinsinden gerçekleştirilen işlemler, işlemlerin gerçekleştirildiği tarihlerdeki geçerli olan kurlardan kaydedilmekte olup, bilançoda yer alan 
yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülükler, raporlama dönemindeki kurlardan TL’ye çevrilmiş ve çevrim sonucu oluşan çevrim farkları 
sonucun pozitif veya negatif olmasına göre ilişikteki �nansal tablolarda kambiyo karları veya kambiyo zararları hesaplarına yansıtılmıştır.

Acıbadem Sigorta Grubu’nun maruz kaldığı kur riskine ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

31 Aralık 2012
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Finansal varlıklar ve riski sigortalılara ait �nansal yatırımlar
Esas faaliyetlerden alacaklar
Diğer alacaklar
Toplam yabancı para cinsinden parasal varlıklar

Muallak tazminat karşılığı
Birikimli hayat poliçeleri için hesaplanan hayat matematik karşılıkları
Diğer borçlar
Toplam yabancı para cinsinden parasal yükümlülükler

Bilanço pozisyonu

         502,939 
    14,047,915 
     1,711,516 
                    - 

16,262,370

1,704,341 
 12,900,623 

    157,481 
14,762,445

 
1,499,925

                1 
    686,055 

 151,132 
      15,501 

852,689

 42,151 
  562,226 

       29,340 
633,717

 
218,972

     502,940 
 14,733,970 
  1,862,648 
       15,501 
17,115,059

  1,746,492 
13,462,849 

       186,821 
15,396,162

 
1,718,897

ABD Doları Avro Toplam

31 Aralık 2011
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Finansal varlıklar ve riski sigortalılara ait �nansal yatırımlar
Esas faaliyetlerden alacaklar
Diğer alacaklar
Toplam yabancı para cinsinden parasal varlıklar

Esas faaliyetlerden borçlar
Muallak tazminat karşılığı
Birikimli hayat poliçeleri için hesaplanan hayat matematik karşılıkları
Diğer borçlar
Toplam yabancı para cinsinden parasal yükümlülükler

Bilanço pozisyonu

284,810
16,012,610

700,333
-

16,997,753

(963,393)
1,754,273

15,780,319
185,770

16,756,969
 

240,784

2
779,849

53,659
25,584

859,094

(124,178)
58,745

654,896
33,874

623,337
 

235,757

284,812
16,792,459

753,992
25,584

17,856,847

(1,087,571)
1,813,018

16,435,215
219,644

17,380,306
 

476,541

ABD Doları Avro Toplam

Yukarıdaki tablonun değerlendirilebilmesi amacıyla ilgili yabancı para tutarlarının TL karşılıkları gösterilmiştir.

Dövize dayalı işlemler işlem tarihindeki geçerli kurlar esas alınarak muhasebeleştirilmiş olup, raporlama dönemi itibarıyla yabancı para cinsinden 
varlık ve yükümlülükler 31 Aralık 2012 tarihli T.C. Merkez Bankası (“TCMB”) alış kurları ile değerlenmiştir. Yalnızca hayat matematik karşılıkları 
söz konusu poliçeler üzerinde de belirtildiği üzere TCMB efektif satış kurları ile değerlenmiştir.

Raporlama dönemi itibarıyla yabancı para bakiyelerin çevriminde kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012           ABD Doları                        Avro
  
Bilanço kalemlerinin çevriminde kullanılan döviz kurları               1.7826                    2.3517
Hayat matematik karşılıkları ve ikrazların çevriminde kullanılan döviz kurları                 1.7939                    2.3665

31 Aralık 2011            ABD Doları                        Avro

Bilanço kalemlerinin çevriminde kullanılan döviz kurları                  1.8889                     2.4438
Hayat matematik karşılıkları ve ikrazların çevriminde kullanılan döviz kurları                 1.9008                     2.4593
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PİYASA RİSKİ (devamı)

Maruz kalınan kur riski

TL’nin aşağıdaki para birimlerine karşı yüzde 10 değer kaybı dolayısıyla 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin özkaynaklarda ve
gelir tablosunda (vergi etkisi hariç) oluşacak artış ve azalışlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu analiz tüm diğer değişkenlerin, özellikle faiz oranlarının, 
sabit kaldığı varsayımıyla hazırlanmıştır. TL’nin ilgili para birimlerine karşı yüzde 10 değer kazanması durumunda etki aynı tutarda fakat ters yönde 
olacaktır.

 (*) Özkaynak etkisi, TL’nin ilgili yabancı para birimlerine karşı %10’luk değer kaybından dolayı oluşacak gelir tablosu etkisini de içermektedir.

Maruz kalınan faiz oranı riski

Alım-satım amaçlı �nansal varlık portföyünün maruz kaldığı risk, faiz oranlarındaki değişim sonucu ilgili �nansal varlıkların gerçeğe uygun  
değerlerindeki dalgalanmadır. Alım-satım amaçlı olmayan portföylerin maruz kaldığı temel risk, piyasa faiz oranlarındaki değişim sonucu, gelecek 
nakit akımlarında meydana gelecek dalgalanma ve �nansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki azalma sonucu oluşacak zarardır. Faiz oranı riskinin 
yönetimi faiz oranı aralığının izlenmesi ve yeniden �yatlandırma bantları için önceden onaylanmış limitlerin belirlenmesi ile yapılmaktadır.

Raporlama dönemi sonu itibarıyla, Acıbadem Sigorta Grubu’nun faiz getirili ve faiz götürülü �nansal varlık ve yükümlülüklerinin faiz pro�li aşağıdaki tabloda 
detaylandırılmıştır:

           31 Aralık 2012                         31 Aralık 2011

             Gelir tablosu  Özkaynak (*)               Gelir tablosu                        Özkaynak (*)
    
ABD Doları                               76,072                              149,993                 182,547                     24,078

Avro                                             20,916                               21,897                     23,839                     23,576

Toplam, net                                       96,988                            171,890                                       206,386                      47,654

Finansal enstrümanların faize duyarlılığı

Gelir tablosunun faize duyarlılığı, aşağıda varsayılan nispetlerde faiz oranlarındaki değişimin; 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren yıllarda 
gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan �nansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerine ve değişken faizli alım-satım amaçlı olmayan �nansal 
varlık ve yükümlülüklerin net faiz gelirine (vergi etkileri hariç) olan etkisidir. Özkaynakların faize duyarlılığı, faiz oranlarında varsayılan değişim 
sonucu 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla portföyde bulunan sabit faizli satılmaya hazır �nansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki 
değişim dikkate alınarak hesaplanmaktadır. 

Bu analiz sırasında, diğer değişkenlerin, özellikle döviz kurlarının, sabit olduğu varsayılmaktadır. Aşağıda verilen nispetlerde faiz oranlarında ki 
değişimin gelir tablosuna ve özkaynaklara etkisi, ilgili kazanç ve kayıpların vergi etkileri dikkate alınmadan gösterilmiştir.

Finansal varlıklar:
   Sabit faizli �nansal varlıklar:
Bankalar (Not 14)
Satılmaya hazır F.V. – Devlet tahvilleri (Not 11)
Satılmaya hazır F.V. – Hazine bonoları (Not 11)
Satılmaya hazır F.V. – TP özel sektör tahvilleri (Not 11)
Sigortalılara krediler (İkrazlar) (Not 12)
Alım satım amaçlı F.V. – Devlet tahvilleri (Not 11)
Vadeye kadar elde tutulacak F.V. – Devlet tahvilleri (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – Alım satım amaçlı F.V. – Devlet Tahvilleri (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – Alım satım amaçlı F.V. – Eurobondlar (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – Satılmaya Hazır F.V. –  Devlet tahvilleri (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – Satılmaya Hazır F.V. –        TP özel sektör tahvilleri (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – Satılmaya Hazır F.V. – Eurobondlar (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – Satılmaya Hazır F.V. –         YP özel sektör tahvilleri (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – Vadeye Kadar Elde Tutulacak F.V. –  Devlet tahvilleri (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – Vadeli mevduat (Not 11)
   Değişken faizli �nansal varlıklar:
Satılmaya hazır F.V. – TÜFE’ye endeksli devlet tahvilleri (Not 11)
Vadeye kadar elde tutulacak F.V. – Devlet tahvilleri (Not 11)
Satılmaya hazır F.V. – TP Özel sektör tahvilleri (Not 11)
Alım Satım Amaçlı F.V. – TP Özel sektör tahvilleri (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – 
           Satılmaya hazır  F.V. – TP Özel Sektör tahvilleri (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – Satılmaya Hazır F.V. –  Devlet tahvilleri (Not 11)
Finansal yükümlülükler:
  Repo İşlemlerinden sağlanan fonlar (Not 20)

31 Aralık 2012

91,068,992
     11,410,970

-
1,687,989

727,654
25,680

-
4,560,609

561,569
9,541,274

236,627
10,021,908

4,150,493
4,565,908

      5,916,860

36,668,773
2,407,790
3,610,605
1,420,345

262,017

67,674

26,039,450

31 Aralık 2011

14,524,824
25,648,973

1,219,030
193,068
857,581

4,532,400
4,566,960

-
662,480

16,448,917
129,518

15,886,504
243,474

-
   578,388

18,107,494
2,227,705
1,025,962

-
537,275

66,734

Yoktur.
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4  SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı)

4.2 FİNANSALRİSKİN YÖNETİMİ (devamı)

PİYASA RİSKİ (devamı)

Gelir tablosu                          Özkaynak(*)

100 bp artış 100 bp azalış 100 bp artış 100 bp azalış31 Aralık 2012

Alım satım amaçlı �nansal varlıklar
Satılmaya hazır �nansal varlıklar
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait 
alım satım amaçlı �nansal varlıklar
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait 
satılmaya hazır �nansal varlıklar

Toplam, net

928

15,892

(21,585)

120

(4,645)

(729)

(15,892)

22,244

(120)

5,503

928

(2,126,043)

(21,585)

(232,339)

(2,379,039)

(729)

2,075,583

22,244

246,133

2,343,231

Gelir tablosu                       Özkaynak(*)

100 bp artış 100 bp azalış 100 bp artış 100 bp azalış31 Aralık 2011

Alım satım amaçlı �nansal varlıklar
Satılmaya hazır �nansal varlıklar
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait 
alım satım amaçlı �nansal varlıklar
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait 
satılmaya hazır �nansal varlıklar

Toplam, net

 (77,529)

8,500 

 (4,109)

216

 

 (72,922)

79,813 

 (8,500)

4,346 

 (216)

75,443

 

 (77,529)

 (1,686,589)

 (4,109)

 (229,549)
 

(1,997,776)

79,813 

1,806,926 

4,346 

250,384 

2,141,469 

 (*) Özkaynak etkisi, faiz oranındaki 100 baz puan (bp) artış ve azalışta meydana gelen gelir tablosu etkisini de içermektedir.

Gerçeğe uygun değer gösterimi

Finansal araçların tahmini piyasa değerleri, elde bulunan piyasa verileri kullanılarak ve eğer mümkünse uygun değerleme yöntemleri kullanılarak 
belirlenmektedir. Acıbadem Sigorta Grubu elinde bulundurduğu menkul kıymetlerini alım-satım amaçlı, satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak �nansal 
varlıklar olarak sını�andırmış olup, alım-satım amaçlı �nansal varlıklar ile satılmaya hazır �nansal varlıklar ilişikteki �nansal tablolarda borsalarda oluşan �yatlar 
üzerinden ölçülmek suretiyle gerçeğe uygun değerleri ile gösterilmişlerdir. Toplam de�er değeri 6,973,698 TL (31 Aralık 2011: 6,794,665 TL) olan vadeye 
kadar elde tutulacak olarak sını�anmış �nansal varlıkların gerçeğe uygun değeri 8,428,730 TL’dir. (31 Aralık 2011: 7,065,776 TL). Acıbadem Sigorta Grubu
yönetimi diğer�nansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin kayıtlı değerlerinden önemli ölçüde farklı olmadığını tahmin etmektedir.

Gerçeğe uygun değer ile ölçüme ilişkin sını�andırma

TFRS 7 – Finansal Araçlar: Açıklama standardı �nansal tablolarda gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülerek gösterilen �nansal araçların gerçeğe 
uygun değerlerinin belirlenmesinde kullanılan verilerin önemini yansıtan bir sıra dahilinde sını�andırılarak gösterilmesini gerektirmektedir. Bu 
sını�andırma esas olarak söz konusu verilerin gözlemlenebilir nitelikte olup olmamasına dayanmaktadır. Gözlemlenebilir nitelikteki veriler, bağımsız 
kaynaklardan edinilen piyasa verilerinin kullanılması; gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler ise Acıbadem Sigorta Grubu’nun piyasa tahmin 
ve varsayımlarının kullanılması anlamına gelmektedir. Bu şekilde bir ayırım, genel olarak aşağıdaki sını�amaları ortaya çıkarmaktadır.

1 inci Sıra: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) �yatlar;
2 nci Sıra: 1 inci sırada yer alan kayıtlı �yatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan (�yatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak 
(�yatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler;
3 üncü Sıra: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler (gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler). 

125



1. Sıra 2. Sıra 3. Sıra Toplam

31 Aralık 2012
Finansal Varlıklar:

Finansal yükümlülükler:
Yatırım anlaşması yükümlülükleri 
birikimli hayat poliçelerinde hayat 
matematik karşılıkları (Not 17) , (Not 18)
Toplam �nansal yükümlülükler

Alım satım amaçlı �nansal varlıklar

Satılmaya hazır �nansal varlıklar

Toplam �nansal varlıklar

1,452,730

53,378,337

5,122,178

24,279,993

84,233,238

1,452,730

53,378,337

5,122,178

24,279,993

84,233,238

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,374,994

30,374,994

-

-

-

-

30,374,994

30,374,994

1. Sıra 2. Sıra 3. Sıra Toplam

31 Aralık 2011

Finansal Varlıklar:

Alım-satım amaçlı �nansal varlıklar (Not 11)

Satılmaya hazır �nansal varlıklar (Not 11)

Finansal yükümlülükler:
Yatırım anlaşması yükümlülükleri 
birikimli hayat poliçelerinde hayat 
matematik karşılıkları (Not 17) , (Not 18)
Toplam �nansal yükümlülükler

Toplam �nansal varlıklar

4,547,516

44,975,497

662,480

33,312,422

83,497,915

4,547,516

44,975,497

662,480

33,312,422

83,497,915

31,964,580

31,964,580

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
31,964,580

31,964,580

Satılmaya hazır �nansal varlıklar olarak tutulan 
riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar (Not 11)

Alım satım amaçlı �nansal varlıklar olarak tutulan
riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar (Not 11)

4  SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı)

4.2 FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı)

PİYASA RİSKİ (devamı)

Sını�andırma, kullanılabilir olması durumunda gözlemlenebilir nitelikteki piyasa verilerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede gerçeğe
uygun değerleri üzerinden ölçülen �nansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer sını�andırması aşağıdaki gibidir: 

Satılmaya hazır �nansal varlıklar olarak tutulan 
riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar (Not 11)

Alım satım amaçlı �nansal varlıklar olarak tutulan
riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar (Not 11)
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Borçlanma senetlerinden elde edilen faiz gelirleri

Banka mevduatlarından elde edilen faiz gelirleri

Yatırımların nakde çevrilmesi sonucu oluşan karlar

Alım-satım amaçlı �nansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinde

meydana gelen değişiklikler (Not 11)

Şirket portöfyündeki satılmaya hazır olarak sını�anmış �nansal

varlıklardan elde edilen gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardan ilgili

�nansal varlıkların elden çıkarılması sonucu özsermayeden gelir

tablosuna aktarılanlar (Not 15)

Satılmaya hazır �nansal varlıklar olarak sını�anan riski hayat poliçesi

sahiplerine ait �nansal yatırımlardan elde edilen gerçekleşmemiş kazanç

ve kayıplardan ilgili �nansal yatırımların elden çıkarılması sonucu

özsermayeden gelir tablosuna aktarılanlar (Not 15)

Sigortalılara kredilerden (ikrazlar) alınan faiz gelirleri

Ters Repo işlemlerinden elde edilen faizler

Yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen gelirler

Hisse senetlerinden elde edilen gelirler

Kambiyo karları, net

Yatırım gelirleri

Riski hayat sigorta poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırım sözleşmelerinden kaynaklanan 

yükümlülüklerin yatırıldığı satılmaya hazır olarak sını�anmış �nansal varlıklardan elde edilen

gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardan ilgili �nansal varlıkların elden çıkarılması sonucu 

özsermayeden gelir tablosuna aktarılanlar

Kambiyo zararları, net

Şirket portöfyündeki satılmaya hazır olarak sını�anmış �nansal varlıklardan elde edilen

gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardan ilgili �nansal varlıkların elden çıkarılması sonucu

özsermayeden gelir tablosuna aktarılanlar

Yatırımların nakde çevrilmesi sonucu oluşan zararlar

Alım-satım amaçlı �nansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen

değişiklikler (Not 11)

Diğer yatırım giderleri

Yatırım giderleri

Konsolide gelir tablosunda muhasebeleştirilen �nansal kazanç ve kayıplar, net

Konsolide gelir tablosunda muhasebeleştirilen �nansal kazanç ve kayıplar:              31 Aralık 2012                             31 Aralık 2011

10,906,483
7,758,990

  1,926,049

4,065,380

1,646,302
-

-

393,332

27,325
1,437

778
2
-

20,829,658

(909,862)                              -

(408,367)

-

-

   4,143,270

   1,816,560

4,981

    5,964,811

    (547,886)

     (1,188,499)

   (262,276)

    (1,998,661)

-

(1,058,527)

(491,854)

(2,440,669)

(5,675,047)

15,154,611

(279,206)

(1,829,587)

9,046,577

197,092
34,180

3,098
3,805

7
4,532,968

10,876,164

208,594

            -

             -

31 Aralık 2012                                  31 Aralık 2011

4  SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı)

4.2  FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı)

PİYASA RİSKİ (devamı)

FİNANSAL VARLIKLARDAN KAYNAKLANAN KAZANÇ VE KAYIPLAR 

(1,916,149)

 Konsolide özsermayede muhasebeleştirilen �nansal kazanç ve kayıplar:

Şirket portföyündeki satılmaya hazır olarak sını�anmış �nansal varlıklardan elde edilen

gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardaki değişimler (Not 11), (Not 15)

Satılmaya hazır �nansal varlıklar olarak sını�anan riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal 

yatırımlardan elde edilen gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardaki değişimler (Not 11), (Not 15)

Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırım sözleşmelerinden kaynaklanan 

yükümlülüklerin yatırıldığı satılmaya hazır olarak sını�anmış �nansal varlıklardan elde edilen 

gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardaki kur değişiminin etkileri (Not 15)

Konsolide Özsermayede muhasebeleştirilen �nansal kazanç ve kayıplar, net
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4 SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı)
4.2 FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (devamı)
SERMAYE YÖNETİMİ

Acıbadem Sigorta Grubu’nun başlıca sermaye yönetim politikaları aşağıda belirtilmiştir:

• Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen sermaye yeterliliği şartlarına uymak
• Şirket’in sürekliliğini sağlayarak hissedarlara ve paydaşlara devamlı getiri sağlamak
• Sigorta poliçelerinin fiyatlamasını, alınan sigorta risk düzeyi ile orantılı belirleyerek, hissedarlara yeterli getirinin sağlanması
Hazine Müsteşarlığı tarafından 19 Ocak 2008 tarih ve 26761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye
Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Şirket tarafından yapılan hesaplamalarda 
gerekli özsermaye tutarı ile mevcut özsermaye tutarları sırasıyla 37,029,112 TL ve 42,797,075 TL olarak tespit edilmiştir. Buna göre sermaye yeterliliği 
sonucu 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla yapılan hesaplamalarda 5,767,963 TL sermaye fazlası sonucu vermiştir.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Acıbadem Sigorta Grubu tarafından yapılan hesaplamalarda ise gerekli özsermaye tutarı ile mevcut özsermaye tutarları sırasıyla 
68,440,168 TL ve 71,350,645 TL olarak tespit edilmiştir. Buna göre Şirket’in sermaye yeterliliği sonucu 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, TL 2,910,477 TL tutarında 
sermaye fazlası olarak gerçekleşmiştir.

5 BÖLÜM BİLGİLERİ
Acıbadem Sigorta Grubu’nun stratejik iş birimleri olan iki ana faaliyet bölümü bulunmaktadır. Stratejik iş birimleri, birbirinden farklı ürünler ve servisler 
sunan ve Şirket yönetimi tarafından ayrı yönetilen ve yönetim raporlamları ayrı yapılan birimlerdir. İlgili bölümlerin varlık ve yükümlülükleri ile bölümlerin 
faaliyet sonuçları, “Önemli Muhasebe Politikaları” kısmında anlatılan muhasebe uygulamalarına uygun olarak hazırlanmıştır.

COĞRAFİ BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA: Acıbademm Sigorta Grubu’nun faaliyet gösterdiği ana coğra� bölge Türkiye olduğu için coğra� bölümlere göre 
raporlama sunulmamıştır.

FAALİYET ALANI BÖLÜMLERİ:

31 Aralık 2012
Brüt yazılan primler
Yazılan primlerde reasürör payı
Ücret, kesinti ve komisyon gelirleri (Not 32)
Kazanılmamış primler karşılığında değişim
Brüt ödenen tazminatlar
Ödenen tazminatlardaki reasürör payı
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan brüt teknik karşılıklardaki değişim
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan teknik karşılıklarda reasürör payındaki değişim
Birikimli hayat sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan teknik karşılıklardaki değişim (Not 30)
Komisyon giderleri (Not 32)
Yatırım gelirleri
Yatırım giderleri
Diğer gelir/(giderler), net
Vergi öncesi kar
Dönem karı kurumlar vergisi karşılığı
Dönem net karı veya (zararı)

Diğer bölüm kalemleri:
Amortisman giderleri (Not 6)
İtfa giderleri (Not 8)
Şüpheli alacaklar karşılığı (Not 47)

Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, bölüm varlık ve yükümlülükleri ile sabit sermaye yatırımları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012
Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 12)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar (Not 6,8)
Ertelenmiş üretim giderleri (Not 17)
Diğer akti�er
Toplam varlıklar

Sigorta sözleşmeleri teknik karşılıkları (Not 17)
Yatırım sözleşmesi yükümlülükleri (Not 17), (Not 18)
Ertelenmiş komisyon gelirleri (Not 10), (Not 19)
Diğer yükümlülükler
Özsermaye
Toplam yükümlülükler ve özsermaye

Hayat Hayat - dışı

 

ToplamDağıtılamayan

Hayat
1,576,684

-
11,933

39,884,939
41,473,556

DağıtılamayanHayat - dışı Toplam

3,155,350
30,374,994

3,351
     -

-
33,533,695

-
-
-

-

-

(1,271,975)

Sabit sermaye yatırımları (Not 6,8) -

4,675,370
(446,297)

214,863
(261,890)

(6,919,277)
16,000

(72,060)

13,109
2,922,794

(60,641)
2,449,351

(1,546,492)
(390,439)

594,391
-

594,391

232,485,325
(1,566,124)

330,409
(28,567,721)

(164,972,413)
18,910,038
(1,864,980)

(992,624)
-

(13,530,103)
2,597,172

-
(23,548,239)

19,280,740
-

19,280,740

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

17,224,360
(6,034,901)

4,234,780
15,424,239

(7,430,447)
7,993,792

237,160,695
(2,012,421)

545,272
(28,829,611)

(171,891,690)
18,926,038
(1,937,040)

(979,515)
2,922,794

(13,590,744)
22,270,883
(7,581,393)

(19,703,898)
35,299,370
(7,430,447)
27,868,923

(362,533)
(152,150)

-

(362,533)
(152,150)

 (1,271,975)

41,688,312
-

5,357,151
1,425,461

48,470,924

74,018,351
-

100,625
29,206,376

-
103,325,352

-

450,007
5,256,243

-
158,807,987
164,514,237

-
-
-

41,272,156
76,327,514

117,599,670
1,753,437

43,715,003
5,256,243
5,369,084

200,118,387
254,458,717

77,173,701
30,374,994

103,976
70,478,532
76,327,514

254,458,717
1,753,437
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31 Aralık 2011
Brüt yazılan primler
Yazılan primlerde reasürör payı
Ücret, kesinti ve komisyon gelirleri (Not 32)
Kazanılmamış primler karşılığında değişim
Brüt ödenen tazminatlar
Ödenen tazminatlardaki reasürör payı
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan brüt teknik karşılıklardaki değişim
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan teknik karşılıklarda reasürör payındaki değişim
Birikimli hayat sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan teknik karşılıklardaki değişim (Not 30)
Komisyon giderleri (Not 32)
Yatırım gelirleri
Yatırım giderleri
Diğer gelir/(giderler), net
Vergi öncesi kar
Dönem karı kurumlar vergisi karşılığı
Dönem net karı veya (zararı)

Diğer bölüm kalemleri:
Amortisman giderleri (Not 6)
İtfa giderleri (Not 8)
Şüpheli alacaklar karşılığı (Not 47)

Şirket’in 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, bölüm varlık ve yükümlülükleri ile sabit sermaye yatırımları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2011
Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 12)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar (Not 6,8)
Ertelenmiş üretim giderleri (Not 17)
Diğer akti�er
Toplam varlıklar

Sigorta sözleşmeleri teknik karşılıkları (Not 17)
Yatırım sözleşmesi yükümlülükleri (Not 17), (Not 18)
Ertelenmiş komisyon gelirleri (Not 10), (Not 19)
Diğer yükümlülükler
Özsermaye
Toplam yükümlülükler ve özsermaye

Sabit sermaye yatırımları (Not 6,8)

Hayat Hayat-dışı Dağıtılamayan Toplam

-

-

124,557

Hayat
798,710

-
14,864

34,553,291
35,366,865

Hayat-dışı
24,770,077

-
5,064,055

20,792,602
50,626,734

Dağıtılamayan
9,741,375
4,087,241

-
60,915,249
74,743,865

Toplam
 34,310,162
   4,087,241
    5,078,919 
116,216,142
160,737,464

-
-
-

7,825,913
42,893,697
50,719,610

434,640

45,427,535
  31,964,580
       148,181 
40,303,471
42,893,697

160,737,464

        434,640

42,599,275
-

144,703
32,477,558

-
75,221,536

-

2,828,260
31,964,580

3,478
-
-

34,796,318

-

-

-

(381,085)

(325,812)

(116,526)

(256,528)

5 BÖLÜM BİLGİLERİ (devamı)

FAALİYET ALANI BÖLÜMLERİ: (devamı)

6  MADDİ DURAN VARLIKLAR
1 Ocak - 31 Aralık 2012 dönemleri arasındaki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

Maliyet:
Yatırım amaçlı gayrimenkuller (Not 7)
Kullanım amaçlı gayrimenkuller
Özel maliyet bedelleri
Demirbaş ve tesisatlar
Kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlıklar

Birikmiş amortismanlar: 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Kullanım amaçlı gayrimenkuller
Özel maliyet bedelleri
Demirbaş ve tesisatlar
Kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlıklar

Net de�er değeri 

1 Ocak 

2,730,000
725,055
614,522

2,125,414
287,778

6,482,769 

 
(90,483)
(22,041)

(541,058)
 (1,760,061)

(287,778)
(2,701,792)
3,780,977

Girişler

-
            -
805,873
872,528

                -
 1,678,401

    
(86,185)

-
(90,969)

(185,379))
-

(362,533)

Çıkışlar

 
-
 -
-

(1,217,308)
(4,486)

(1,221,794)

 -
-
-

1,171,025
4,486 

1,175,511

Transferler

    
    -

-
-
 -

  - 
  - 

    
-
-
 -
 -

  - 
  - 

Kayıtlardan Silinen

-
-

(369,489)
(34,409)

-
(403,898)

-
-

369,489
13,748

-
383,237

31 Aralık

2,730,000
      725,055

1,050,906
1,746,225

283,292
     6,535,478

      
(176,668)
 (22,041) 
(262,538)
(761,038)
 (283,292)

  (1,505,577)
  5,029,901

4,543,617
(771,972)

280,077
54,210

(7,346,067)
129,625

(313,619)
(17,721)

(352,614)
(87,527)

4,276,120
(1,165,445)

(437,541)
(1,208,857)

-
(1,208,857)

172,228,778
(56,562,962)

320,593
(6,342,138)

(137,664,128)
60,427,869
(1,020,533)

231,194
-

(13,533,733)
418,888

-
(16,072,595)

2,431,233
-

2,431,233

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7,973,619
(3,142,521)

274,777
5,105,875
1,261,182
6,367,057

(325,812)
(116,526)

- 

176,772,395
(57,334,934)

600,670
(6,287,928)

(145,010,195)
60,557,494
(1,334,152)

213,473
(352,614)

(13,621,260)
12,668,627
(4,307,966)

(16,235,359)
6,328,251
1,261,182
7,589,433
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Amortisman hesaplama yöntemlerinde cari dönemde yapılan bir değişiklik bulunmamaktadır.
Dönem içerisinde yapılan �nansal kiralama ödemeleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2011: Yoktur).
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, Acıbadem Sigorta Grubu’nun mülkiyetinde olan gayrimenkullerde herhangi bir ipotek bulunmamaktadır.

7  YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 

Şirket’in sahip olduğu yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin 1 Ocak – 31 Aralık 2012 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2011 dönemleri arasındaki hareketler 
6 – Maddi duran varlıklar notunda verilmiştir. 

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Şirket’in sahip olduğu yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerinin de�er değerine eşit olduğu düşünülmektedir. 
(31 Aralık 2011: De�er değerine eşittir). 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerden yıl boyunca elde edilen kira geliri 198,111 TL dir (2011: 64,320 TL).

8  MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

1 Ocak - 31 Aralık 2012 dönemleri arasındaki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: 

Maliyet:
Yatırım amaçlı gayrimenkuller (Not 7)
Kullanım amaçlı gayrimenkuller
Özel maliyet bedelleri
Demirbaş ve tesisatlar
Kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlıklar

Birikmiş amortismanlar: 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Kullanım amaçlı gayrimenkuller
Özel maliyet bedelleri
Demirbaş ve tesisatlar
Kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlıklar

Net de�er değeri 

6  MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)

1 Ocak – 31 Aralık 2011 dönemleri arasındaki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 

2,730,000
665,000
614,241

1,983,583
287,778

6,280,602

 
(22,502)
 (5,481)

 (495,490)
(1,592,740)

(287,778)
(2,403,991)
3,876,611 

Girişler

-
60,055
54,348

141,831
-

256,234

 (67,981)
 (16,560)
(72,288)

(168,983)
- 

(325,812)

Transferler

    
-
-
-
-
-
-

-
-

(1,291)
1,291 

-
-

Kayıtlardan Silinen

-
-

(54,067)
-
-

(54,067)

-
-

28,011 
-
-

28,011 

31 Aralık

2,730,000
725,055
614,522

2,125,414
287,778

6,482,769

 (90,483)
 (22,041)

(541,058)
(1,760,432)

(287,778)
(2,701,792)

3,780,977

Maliyet:
Haklar
Yazılım programları

Birikmiş tükenme payları: 
Haklar
Yazılım programları

Net de�er değeri

31 AralıkÇıkışlarGirişler1 Ocak

1 Ocak - 31 Aralık 2012 dönemleri arasındaki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

-
2,022,546
2,022,546

                -
(1,778,162)
(1,778,162)

244,384

         (26) 
(116,500)
(116,526)
                 -

-
-
-
-

-
-
-

944 
2,200,008 
2,200,008 

(26)
(1,894,662)
(1,894,688)

306,264

Maliyet:
Haklar
Yazılım programları

Birikmiş tükenme payları: 
Haklar
Yazılım programları

Net de�er değeri

31 AralıkÇıkışlar1 Ocak Girişler

944
177,462
178,406

944    
2,200,008    
2,200,952    

(26)    
(1,894,662)   
(1,894,688)   

306,264   

-    
75,036    
75,036     

 (1,208)    
(150,942)    
(152,150)     

-     
(9,118)    
(9,118)     

-    
6,310    
6,310     

944    
2,265,926    
2,266,870     

(1,234)    
(2,039,294)    
(2,040,528)    

226,342    
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9 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 

Tas�ye Halinde Akım Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ
Tas�ye Halinde Yalın Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ
Tas�ye Halinde Saf Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ
Toplam
Finansal varlıklar değer düşüş karşılığı
İştirakler, net
Finansal varlıklar toplamı,net

Kayıtlı Değer
12,500
12,500
12,500
37,500

(37,500)
-
-

İştirak Oranı %
25
25
25

İştirak Oranı %
25
25
25

Kayıtlı Değer
12,500
12,500
12,500
37,500

(37,500)
-
-

31 Aralık 2012             31 Aralık 2011

Adı

İştirakler:

Tas�ye Halinde Akım Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ
Tas�ye Halinde Yalın Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ
Tas�ye Halinde Saf Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ

Aktif Toplamı

 

Özkaynak Toplamı

 

Geçmiş Yıllar 
Kar/(Zararı)

Dönem Net 
Kar/(Zararı)

Bağımsız Denetim 
Görüşü

Finansal Tablo
 Dönemi

31 Aralık 2012

31 Aralık 2012
31 Aralık 2012

Cari dönemde, iştirak ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle edinilen bedelsiz hisse senedi bulunmamaktadır.

10 REASÜRANS VARLIKLARI/BORÇLARI
Acıbadem Sigorta Grubu’nun sedan işletme sıfatıyla mevcut reasürans anlaşmaları gereği reasürans varlıkları ve yükümlülükleri aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir:

31 Aralık 2012                  31 Aralık 2011

Reasürans varlıkları ile ilgili muhasebeleştirilen değer düşüklüğü bulunmamaktadır.

Acıbadem Sigorta Grubu’nun  reasürans sözleşmeleri gereği gelir tablosunda muhasebeleştirilmiş kazanç ve kayıplar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Reasürans varlıkları
Muallak tazminat karşılığındaki reasürör payı (Not 17)

Reasürans şirketlerinden alacaklar (Not 12)

Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (Not 17)

Sağlık sözleşmelerinde kar paylaşımı karşılıkları, reasürör payı (Not 23)

Toplam

3,554,988
1,062,901

601,802
87,677

5,307,368

Ertelenmiş komisyon gelirleri (Not 5),(Not 19)

Sağlık sözleşmelerinde zarar paylaşımı tahakkuku, reasürör payı

Sağlık branşı kotpar reasürans sözleşmesi zarar paylaşım karşılığı (Not 23)

Reasürans şirketlerine borçlar (Not 19)

Toplam

103,976
33,167

-
115

137,258

Dönem içerisinde reasüröre devredilen primler (Not 17)

Dönem başı kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (Not 17)

Dönem sonu kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (Not 17)

Kazanılmış primlerdeki reasürör payı (Not 17)

Dönem içerisinde ödenen hasarlarda reasürör payı (Not 17)

Dönem başı muallak tazminat karşılığında reasürör payı (Not 17)

Dönem sonu muallak tazminat karşılığında reasürörör payı (Not 17)

Hasarlardaki reasürör payı (Not 17)

Dönem içerisinde reasürörlerden tahakkuk eden komisyon gelirleri (Not 32)

Dönem başı ertelenmiş komisyon gelirleri (Not 19)

Dönem sonu ertelenmiş komisyon gelirleri (Not 19)

Reasürörlerden kazanılan komisyon gelirleri (Not 32)

18,926,038
(4,534,503)

3,554,988
17,946,523

60,557,494
(4,321,030)

4,534,503
60,770,967

501,067
148,181

(103,976)
545,272

576,575
172,276

(148,181)
600,670

4,534,503
333,723

17,167,462
263,916

22,299,604

Reasürans borçları 31 Aralık 2012                 31 Aralık 2011

148,181
112,973
598,689

12,106,764
12,966,607

31 Aralık 2012                 31 Aralık 2011

(2,012,421)
(17,167,462)

601,802
(18,578,081)

(57,334,934)
(18,539,218)

17,167,462
(58,706,690)

(20,342)
79,806

(176,239)
(1,588,374)
(1,791,435)

(1,075,846)
403,974

89,673
(2,186,264)

(103,516)

Sağlık branşı kotpar reasürans sözleşmesi zarar paylaşım karşılığı (Not 23)

Sağlık sözleşmelerinde zarar paylaşımı tahakkuku, reasürör payı

Sağlık sözleşmelerinde kar paylaşımı karşılıkları, reasürör payı (Not 23)

Geri kazanılan sağlık harcamalarında reasürör payı

Toplam, net

Geçmedi
Geçmedi
Geçmedi

12,203 
1,940 
6,660 

1,954 
(2,496)

3,096 

(9,404)
(13,899)

(7,980)

(810)
(750)

(1,238)
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Şirket portföyündeki satılmaya hazır �nansal varlıklar

Şirket portföyündeki vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıklar

Şirket portföyündeki alım-satım amaçlı �nansal varlıklar

Toplam Şirket portföyünde bulunan �nansal varlıklar

53,378,337
2,407,790
1,452,730

57,238,857

44,975,497
6,794,665
4,547,516

56,317,678

Alım-satım amaçlı �nansal varlıklar

Satılmaya hazır �nansal varlıklar

Kredi ve alacaklar

Vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıklar

Risk hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal varlıklar

5,122,178
24,279,993

5,916,860
4,565,908

39,884,939

97,123,796

662,480
33,312,422

578,388
-

34,553,290

90,870,968

Borçlanma araçları:

Devlet tahvilleri – TP

Özel sektör tahvilleri – TP

Hisse senedi ve diğer sabit getirili olmayan �nansal varlıklar:
Yatırım fonları – TP

Toplam alım-satım amaçlı �nansal varlıklar

11  FİNANSAL VARLIKLAR
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla Acıbadem Sigorta Grubu’nun �nansal varlık portföyü aşağıdaki gibidir:

Toplam

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, Acıbadem Sigorta Grubu’nun kendi portföyünde bulunan alım satım amaçlı �nansal varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

Finansal varlıklar ile riski sigortalılara ait �nansal yatırımlar 31 Aralık 2012                     31 Aralık 2011

31 Aralık 2012

Nominal Değeri Maliyet  Bedeli De�er DeğeriGerçeğe Uygun Değeri

23,000
1,400,000

25,070
1,412,500
1,437,570

25,680
1,420,345
1,446,025

25,680
1,420,345
1,446,025

6,198
6,198

1,443,768

6,705
6,705

1,452,730

6,705
6,705

1,452,730

-

4,193,200

-

-

4,450,087
4,450,087

15,005
9

4,532,400
4,532,400

15,101
15

4,532,400
4,532,400

15,101
15

15,014
4,465,101

15,116
4,547,516

15,116
4,547,516

Borçlanma araçları:

Devlet tahvilleri – TP

31 Aralık 2011

Nominal Değeri Maliyet  Bedeli De�er DeğeriGerçeğe Uygun Değeri

Hisse senedi ve diğer sabit getirili olmayan �nansal varlıklar:
Yatırım fonları – TP
Hisse Senedleri

Toplam alım-satım amaçlı �nansal varlıklar
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11  FİNANSAL VARLIKLAR (devamı)

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, Acıbadem Sigorta Grubu’nun kendi portföyünde bulunan satılmaya hazır �nansal varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

Borçlanma araçları:

Repo işlemlerine konu devlet tahvilleri – TP

Devlet tahvilleri – TP

Özel sektör tahvilleri – TP 

Toplam satılmaya hazır �nansal varlıklar

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, Acıbadem Sigorta Grubu’nun kendi portföyünde bulunan vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

2,011,000 1,972,823
1,972,823

2,935,551
2,935,551

2,407,790
2,407,790

6,340,343 6,348,265
6,348,265

7,065,776
7,065,776

6,794,665
6,794,665

31 Aralık 2012

Nominal Değeri Maliyet  Bedeli De�er DeğeriGerçeğe Uygun Değeri

 20,767,360
17,353,397

5,209,605

 23,653,490
18,553,603

5,129,943
47,337,036

    26,671,819
  21,407,924

5,298,594
53,378,337

26,671,819
21,407,924

5,298,594
53,378,337

Borçlanma araçları:

Devlet tahvilleri – TP

Hazine bonoları – TP 

Toplam satılmaya hazır �nansal varlıklar

31 Aralık 2011

Nominal Değeri Maliyet  Bedeli De�er DeğeriGerçeğe Uygun Değeri

  42,045,016
1,220,000

  43,112,108
1,212,564

44,324,672

43,756,467 
1,219,030

44,975,497

43,756,467
1,219,030

44,975,497

Borçlanma araçları:

Devlet tahvilleri – TP

Toplam vadeye kadar  elde tutulacak �nansal varlıklar

31 Aralık 2012

Nominal Değeri Maliyet  Bedeli De�er DeğeriGerçeğe Uygun Değeri

Borçlanma araçları:

Devlet tahvilleri – TP

Toplam vadeye kadar  elde tutulacak �nansal varlıklar

31 Aralık 2011

Nominal Değeri Maliyet  Bedeli De�er DeğeriGerçeğe Uygun Değeri

Borçlanma araçları:

Devlet tahvilleri – TP

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ihraç edilen eurobondlar

Toplam alım-satım amaçlı �nansal varlıklar

Borçlanma araçları:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ihraç edilen eurobondlar

Devlet tahvilleri – TP

Özel sektör tahvilleri – YP

Özel sektör tahvilleri – TP

Toplam satılmaya hazır �nansal varlıklar

Devlet tahvilleri – TP

Toplam vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıklar 

Vadeli mevduatlar – TP

Vadeli mevduatlar – YP

Toplam kredi ve alacaklar

Toplam riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımların (“RHPSFY”) detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012

Nominal Değeri Maliyet  Bedeli De�er DeğeriGerçeğe Uygun Değeri

4,083,200
477,395

8,330,743
8,302,411
3,796,938

500,000

9,735,157
8,659,908
3,865,153

 479,470
22,739,688

10,021,908
9,608,948
4,150,493

498,644
24,279,993

10,021,908
9,608,948
4,150,493

498,644
24,279,993

4,329,143
464,060

4,793,203

4,560,609
       561,569

5,122,178

4,560,609
561,569

5,122,178

 4,329,343        4,375,442
4,375,442

    5,493,179
5,493,179

 4,565,908
4,565,908

5,412,321
489,840

5,902,161
37,810,494

5,418,273
498,587

   5,916,860
40,812,210

5,418,273
498,587

      5,916,860
39,884,939
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Borçlanma araçları:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ihraç edilen eurobondlar

Toplam alım-satım amaçlı �nansal varlıklar

Borçlanma araçları:

Devlet tahvilleri – TP

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ihraç edilen eurobondlar

Özel sektör tahvilleri – YP

Özel sektör tahvilleri – TP

Toplam satılmaya hazır �nansal varlıklar

Vadeli mevduatlar – TP

Vadeli mevduatlar – YP

Toplam kredi ve alacaklar

Toplam riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar

31 Aralık 2011

Nominal Değeri Maliyet  Bedeli De�er DeğeriGerçeğe Uygun Değeri

11  FİNANSAL VARLIKLAR (devamı)

620,725    

16,234,632
13,914,052

660,505
236,113

16,755,013
17,857,146

655,349
253,296

35,520,804

16,515,651
15,886,504

666,793
243,474

33,312,422

16,515,651
15,886,504 

666,793
243,474 

33,312,422

605,904
605,904

662,480
662,480

662,480
662,480

294,903
281,582

294,903
281,582
576,485

36,703,193

296,165
282,223
578,388

34,553,290

296,165
282,223
578,388

34,553,290

Acıbadem Sigorta Grubu’nun yukarıdaki tablolarda gösterilen borçlanma senetlerinin tamamı borsalarda işlem gören menkul kıymetlerden oluşmaktadır.

Dönem içerisinde Acıbadem Sigorta Grubu tarafından ihraç edilen veya daha önce ihraç edilmiş olunup dönem içerisinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden 
menkul kıymet bulunmamaktadır. Acıbadem Sigorta Grubu’nun �nansal varlık portföyleri içerisinde vadesi geçmiş ancak henüz değer düşüklüğüne uğramamış 
�nansal varlık bulunmamaktadır. Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları (ilgili vergi etkileri dahil):

Değer Artışında Değişim Toplam Değer ArtışıYıl

2012
2011
2010

5,564,894
(1,636,077)

(593,508)

3,335,309
(2,229,585)

(593,508)

Kredi ve alacaklar dışında kalan �nansal varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir:

Dönem başındaki değer

Parasal varlıklarda gerçekleşmemiş kur farkları

Dönem içindeki alımlar

Transferler

Elden çıkarılanlar (itfa veya satış)

Finansal varlıkların gerçeğe uygun 
değerlerindeki değişim (Not 15)

Finansal varlıkların itfa edilmiş maliyet 
gelirlerindeki değişim

Dönem sonundaki değer

31 Aralık 2012
Şirket portföyü RHPSFY

Alım-satım
amaçlı FV

4,547,516
-

1,531,505     
(3,769,881)    

 (862,215)    

5,805  

-

1,452,730

Satılmaya
hazır FV

44,975,497
-

193,152,428     
6,662,839     

(197,148,670)    

4,143,270 

1,592,973

53,378,337

Vadeye kadar
elde tut. FV

6,794,665
-

-
(4,566,960)

-

-

180,085

2,407,790

Alım-satım
amaçlı FV

662,480
(19,954)

640,000     
3,769,881     
(133,018)    

202,789

-

5,122,178

Satılmaya
hazır FV

33,312,422
(250,510)

15,410,932
(6,662,839)

(19,234,331)

1,816,560

(112,241)

24,279,993

-
-
-

Vadeye kadar
elde tut. FV

4,566,960
-
-

 (1,052)

4,565,908

90,292,580
(270,464)

210,734,865

Toplam

-
(217,378,234)

6,168,424

1,659,765
91,206,936

Dönem başındaki değer

Parasal varlıklarda gerçekleşmemiş kur farkları

Dönem içindeki alımlar

Transferler

Elden çıkarılanlar (itfa veya satış)

Finansal varlıkların gerçeğe uygun 
değerlerindeki değişim (Not 15)

Finansal varlıkların itfa edilmiş maliyet 
gelirlerindeki değişim

Dönem sonundaki değer

31 Aralık 2011
Şirket portföyü RHPSFY

Alım-satım
amaçlı FV

Satılmaya
hazır FV

Vadeye kadar
elde tut. FV

Alım-satım
amaçlı FV

Satılmaya
hazır FV

Vadeye kadar
elde tut. FV Toplam

318,970
-

-

5,110,061

(421,194)

(460,321)

-

4,547,516

50,696,823
-

223,942,422     

(10,044,062)    

(219,574,617)    

(547,886)

502,817

44,975,497

2,186
-
-

6,634,913

(2,186)

-

159,752

6,794,665

5,845,729

112,091
 -

(5,110,061)

(153,746)

(31,533)

-

662,480

23,112,235

3,041,498
10,026,487     
10,044,062     

(11,759,154)    

(1,188,499)

35,793

33,312,422

6,634,913
-
-

(6,634,913)

-

-

-

-

86,610,856

3,153,589

233,968,909
-

(231,910,897)

(2,228,239)

698,362

90,292,580
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11  FİNANSAL VARLIKLAR (devamı)

12 KREDİ VE ALACAKLAR 

Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – borçlanma senetleri 

Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – vadeli mevduat 

Satılmaya hazır �nansal varlıklar – borçlanma senetleri 

Alım satım amaçlı �nansal varlıklar – borçlanma senetleri 

Vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıklar – borçlanma senetleri 

Toplam

31 Aralık 2012

Acıbadem Sigorta Grubu’nun sigortacılık faaliyetleri gereği Hazine Müsteşarlığı lehine teminat olarak verdiği �nansal varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

Nominal Değeri Maliyet  Bedeli De�er DeğeriRayiç Değeri

29,820,030

-
1,057,473

23,000
-

1,068,726
25,070

-
38,904,290

1,405,547
25,680

-
42,243,438

1,405,547
25,680

- 
41,316,166

31,908,334
5,902,160

34,895,350
5,916,861

33,968,078
5,916,861

31 Aralık 2011

Nominal Değeri Maliyet  Bedeli De�er DeğeriRayiç Değeri

Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – borçlanma senetleri 

Riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlar – vadeli mevduat 

Satılmaya hazır �nansal varlıklar – borçlanma senetleri 

Alım satım amaçlı �nansal varlıklar – borçlanma senetleri 

Vadeye kadar elde tutulacak �nansal varlıklar –  borçlanma senetleri 

Toplam

31,666,027
-

36,126,707
576,485

19,563,936
120,944
487,000

56,875,072

19,300,489     
110,000     
500,000     

33,974,902
578,388

20,084,872
122,519
585,211

55,345,892

33,974,902
578,388 

20,084,872 
122,519
552,146

55,312,827

Acıbadem Sigorta Grubu’nun 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla esas faaliyetlerden alacaklar hesabının detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012               31 Aralık 2011

Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 4.2)

Gelir tahakkukları

Diğer alacaklar (Not 4.2)

İlişkili tara�ardan alacaklar (Not 4.2), (Not 45)

Personele verilen avanslar (Not 4.2)

Peşin ödenen vergiler ve fonlar (Not 4.2)

İş avansları (Not 4.2)

Tahakkuk eden faiz ve kira gelirleri (Not 4.2)

Toplam

Kısa vadeli alacaklar
Orta ve uzun vadeli alacaklar
Toplam

Sigortalılardan alacaklar

Reasürans şirketlerinden alacaklar (Not 10)

Sigorta şirketlerinden komisyon alacaklar

Sigorta şirketlerinden rücu yoluyla tahsil edilecek alacaklar

Acentelerden alacaklar

Banka Garantili Kredi Kartı alacakları

Esas faaliyetlerden alacak reeskontu

Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı

Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar, net

Sigortalılara krediler (ikrazlar) (Not 4.2)

Reasürans faaliyetlerinden alacaklar

Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar

Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar

Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı

Esas faaliyetlerden alacaklar

31 Aralık 2012               31 Aralık 2011

33 ÇALIŞANARA SAĞLANAN FAYDA GİDERLERİ
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin çalışanlara sağlanan fayda giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

34 FİNANSAL MALİYETLER
Dönemin tüm �nansman giderleri yukarıda Not 4.2 – Finansal riskin yönetimi gösterilmiştir. Üretim maliyetine veya sabit varlıkların maliyetine verilen 
�nansman gideri bulunmamaktadır. 
35 GELİR VERGİLERİ
Konsolide �nansal tablolarda gösterilen gelir vergisi giderlerini oluşturan kalemler aşağıdaki gibidir:

43,715,003    
770,815    
229,350    

116,119    
82,376    
44,607    

-    
-    

44,958,270    

44,899,979    
58,291    

44,958,270    

35,310,162    
181,488    
268,222    

15,891    
50,106    

103,708    

270,272    
53,004    

36,252,853    

36,229,112    
23,741    

36,252,853    

32,537,046    
1,062,901    
1,140,781    

369,962    

43,340    
125    

(361,464)   

(2,353,368)  

32,439,323  

727,654  

10,548,022 

4  

3,287,380  
(3,287,380)  

43,715,003  

24,396,380    
333,723    
399,557    

360,384    

885,846    
-    

(536,502)    

(1,108,390)    

24,730,998    

857,581    
9,721,579    

4    

3,234,342   
(3,234,342)   

35,310,162   
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12 KREDİ VE ALACAKLAR (devamı)

 Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların detayı aşağıdaki gibidir:

Gayrimenkul ipoteği

Teminat mektupları

Teminat senetleri

Teminat çekleri

Bloke mevduatlar

Teminata alınan hazine bonosu

Toplam

721,750
235,957
145,000
126,940

19,587
3,000

1,252,234

721,750
305,889
135,000
131,940

20,278
4,775

1,319,632

VADESİ GELMİŞ BULUNAN VE HENÜZ VADESİ GELMEYEN ALACAKLAR İÇİN AYRILAN ŞÜPHELİ ALACAK TUTARLARI  

a) Kanuni ve idari takipteki alacaklar (vadesi gelmiş): 3,287,380 TL’dir (31 Aralık 2011: 3,234,342 TL).

b) Prim alacak karşılıkları (vadesi gelmiş): 2,353,368 TL’dir (31 Aralık 2011: 1,108,390 TL).

Acıbadem Sigorta Grubu’nun ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak ve borç ilişkisi 45 – İlişkili tara�arla işlemler notunda detaylı olarak verilmiştir.
Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile akti�e mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları 
4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda verilmiştir.

31 Aralık 201131 Aralık 2012

13  TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 

Acıbadem Sigorta Grubu’nun 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla türev �nansal aracı bulunmamaktadır.

14  NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:

Kasa

Bankalar

Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar 

Bilançoda gösterilen nakit ve nakit benzeri varlıklar

Bankalar mevduatı reeskontları

Bloke edilmiş tutarlar

Orijinal vadesi 3 aydan uzun olan mevduatlar

Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin mevcudu

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla bankalar hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 

Yabancı para bankalar mevduatı
      - vadesiz

TL bankalar mevduatı
      - vadeli
      - vadesiz
Bankalar

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Acıbadem Sigorta Grubu’nun nakit ve nakit benzeri varlıklar içerisinde takip ettiği sigortacılık faaliyetleri gereği Hazine Müsteşarlığı 
lehine blokeli bankalar mevduatı tutarı 23,212,065 TL’dir (31 Aralık 2011: Yoktur) (Not 17).

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar, kredi kartı tahsilat tutarlarından ve posta çeklerinden oluşmaktadır. 

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Dönem sonu Dönem başı Dönem başıDönem sonu

31 Aralık 201131 Aralık 2012

4,353 2,589

91,068,992
1,731,398

92,804,743

14,524,824
991,764

15,519,177

2,195   
92,804,743   

4,958,361   

97,765,299   

(228,515)  

(23,212,065)  
(18,573,172)  

55,751,547    

1,821    
15,519,177    

4,364,242    

19,885,240    

(22,044)    

-    
-    

19,863,196    

977    
5,249,440    

5,597,588    

10,848,005    

(1,843)    

(1,051)    

-    
 10,845,111  

1,821    
15,519,177    

4,364,242    

19,885,240    

(22,044)    

-      
-      

19,863,196    
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15 ÖZSERMAYE
 ÖDENMİŞ SERMAYE

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Şirket’in ödenmiş sermayesi 71,500,000 TL (31 Aralık 2011: 71,500,000 TL) olup Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve 
her biri 1 TL nominal değerde 71.500.000 adet (31 Aralık 2011: 71.500.000 adet) hisseden meydana gelmektedir.
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket tarafından veya iştiraki veya bağlı ortaklıkları tarafından bulundurulan 
Şirket’in kendi hisse senedi bulunmamaktadır. Vadeli işlemler ve sözleşmeler gereği yapılacak hisse senetleri satışları için çıkarılmak üzere Şirket’te hisse 
senedi bulunmamaktadır. 
Şirket’in sermayesinde doğrudan veya dolaylı hâkimiyeti söz konusu olan sermaye grupları %50.00 pay ile Walnut Holding Cooperaite U.A. ve %49.99 
pay ile Mehmet Ali Aydınlar’dır.
17 Eylül 2008 tarihinde yapılan Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar uyarınca güncellenen Şirket Ana Sözleşmesi madde 8.B.1’de 
belirtildiği üzere; A Grubu hisseler üzerinde B Grubu hissedarların onayı ve B Grubu hisseler üzerinde A Grubu hissedarların onayı olmadıkça rehin veya 
takdiyat kurulması, satın alma hakkı, ön alım hakkı, intifa hakkı verilmesi, opsiyon, oy hakkı veya diğer oy anlaşmaları, temlik, veya benzeri haklar verecek 
diğer anlaşmaların akdedilmesi geçerli olmayacaktır.

YASAL YEDEKLER

Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedek akçeler; birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluşmaktadır, Birinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket 
sermayesinin  %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni dönem karının %5’i oranında ayrılmaktadır, İkinci tertip yasal yedek akçeler, şirket sermayesinin %5’ini 
aşan tüm kar payı dağıtımlarının %10’u oranında ayrılmaktadır, Birinci ve ikinci yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %50’sini aşmadığı sürece 
dağıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların karşılanmasında kullanılabilirler. 
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yasal yedeklerin toplam tutarı 448,765 TL’dir (31 Aralık 2011: 70,477 TL).

Şirket’in 10 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla sona eren yıla ilişkin 7,410,706 TL 
tutarındaki dönem net karının 370,536 TL tutarındaki kısmının yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, bakiye 7,040,170 TL tutarındaki kısmının geçmiş yıllar 
zararlarından mahsup edilmesine karar verilmiştir.
ASA’nın 2012 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla sona eren yıla ilişkin yürürlükte bulunan mevzuata 
göre tespit edilmiş olan 155,054 TL tutarındaki dönem net karının 7,753 TL tutarındaki kısmının yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, bakiye tutarın 
2,103 TL’lik kısmının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine, geri kalan kısmın ise geçmiş yıllar karları hesabına transfer edilmesine karar verilmiştir. 

OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla olağanüstü yedeklerin toplam tutarı 66,007 TL’dir (31 Aralık 2011: 66,007 TL).

FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLENMESİ 
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren yıllarda özkaynak hesaplarında muhasebeleştirilmiş olan Şirket’in kendi portföyünde bulunan �nansal varlıklar ile 
riski poliçe sahiplerine ait �nansal yatırımlardan kaynakalanan �nansal varlık değerleme farkları (ilgili poliçe sahiplerininin payı net olarak) ve bunların vergi 
etkileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 

Şirket portföyünde bulunan �nansal varlıklar
Riski hayat poliçe sahiplerine ait �nansal varlıklar (Not 2.8)
Toplam �nansal varlık değerleme farkları
Şirket portföyünde bulunan �nansal varlıklar
Riski hayat poliçe sahiplerine ait �nansal varlıklar
Toplam vergi etkileri

Toplam �nansal varlıkların değerlemesi

4,021,003
148,134

4,169,137
(804,201)

(29,627)
(833,828)

3,335,309

(530,634)
(2,256,348)
(2,786,982)

106,127
451,270
557,397

(2,229,585)

31 Aralık 201131 Aralık 2012

Finansal varlıkların değerlemesi hesabının 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla hareket tablosu aşağıdaki gibidir.

Dönem başındaki değerleme farkları
Dönem içindeki değişimler:
Satılmaya hazır �nansal varlıklar olarak sını�anan riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlardan elde edilen
gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardaki kur değişiminin etkileri (Not 4.2)
Satılmaya hazır �nansal varlıklar olarak sını�anan riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlardan elde edilen
gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardaki değişimler (Not 4.2), (Not 11)
Satılmaya hazır �nansal varlıklar olarak sını�anan riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlardan elde edilen
gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardaki poliçe sahiplerinin payındaki değişim (Not 17)
Şirket portföyündeki satılmaya hazır olarak sını�anmış �nansal varlıklardan elde edilen gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardaki
değişimler (Not 4.2), (Not 11)
Ertelenmiş/kurumlar vergisi etkisi

Dönem içindeki satış ve itfalar:
Satılmaya hazır �nansal varlıklar olarak sını�anan riski hayat poliçesi sahiplerine ait �nansal yatırımlardan elde edilen
gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardan ilgili �nansal varlıkların elden çıkarılması sonucu dönem içerisinde özsermayeden gelir
tablosuna aktarılanlar
Şirket portföyündeki satılmaya hazır olarak sını�anmış �nansal varlıklardan elde edilen gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardan
ilgili �nansal varlıkların elden çıkarılması sonucu dönem içerisinde özsermayeden gelir tablosuna aktarılanlar

Dönem sonundaki değerleme farkları

(2,229,585)
3,240,378

4,981

1,816,560

(1,333,208)

4,143,270

(1,391,225)

(262,276)

(1,118,499)

325,611

(593,508)
(1,045,653)

2,324,516

1,916,149

408,367 (393,332)

3,335,309    (2,229,585)

31 Aralık 201131 Aralık 2012

(590,424)

(197,092)

557,397

(547,886)
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16  DİĞER YEDEKLER VE İSTEĞE BAĞLI KATILIMIN SERMAYE BİLEŞENİ 

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla bulunmamaktadır. 

17 SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE REASÜRANS VARLIKLARI 

Acıbadem Sigorta Grubu’nun 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, sigorta sözleşmeleri için ayrılan teknik karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

Dönem başı kazanılmamış primler karşılığı
Dönem içerisinde yazılan primler
Dönem içerisinde kazanılan primler

Dönem sonu kazanılmamış primler karşılığı 

Kazanılmamış primler karşılığı, brüt
Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (Not 10)
Kazanılmamış primler karşılığı, net
Tahakkuk eden muallak tazminat karşılığı, brüt
Tahakkuk eden muallak tazminat karşılında reasürör payı (Not 10)
Raporlanmayan muallak tazminat karşılığı, brüt
Raporlanmayan muallak tazminat karşılında reasürör payı (Not 10)
Muallak tazminat karşılığı, net

Birikim ve kar payı karşılıkları
Finansal varlıklardan kesilen stopajlar için ayrılan karşılıklar
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen �nansal varlık değerleme farkları (Not 2.8)
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen �nansal varlık değerleme farkları (Not 2.8)
Hayat matematik karşılığı – birikimli hayat sigortaları (Not 18)
Hayat matematik karşılığı – uzun süreli hayat sigortaları
Hayat matematik karşılığı – uzun süreli sağlık sigortaları
Hayat matematik karşılığı – toplam

66,785,546
(601,802)

66,183,744
11,054,716
(2,945,043)

3,147,550
(609,945)

10,647,278

9,326,639
(3,286,422)

3,048,312
(1,248,081)

7,840,448

54,521,595
(17,167,462)

37,354,133

28,953,489
35,674
52,623

1,333,208

31,951,138
-

13,442
-

30,374,994
232,026

10,614
30,617,634

31,964,580
139,954

16,775
32,121,309

Dengeleme karşılığı
Toplam teknik karşılıklar, net

Kısa vadeli
Orta ve uzun vadeli
Toplam teknik karşılıklar, net

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

100,039
107,548,695

81,511,207
26,037,488

107,548,695

76,225
77,392,115

47,114,378
30,277,737
77,392,115

31 Aralık 201131 Aralık 2012

31 Aralık 2012

Kazanılmamış primler karşılığı NetBrüt Reasürör payı

54,521,595
237,215,506

(224,951,555)

66,785,546

(17,167,462)
(2,012,421)
18,578,081

(601,802)

37,354,133
235,203,085

(206,373,474)

66,183,744

Dönem başı kazanılmamış primler karşılığı
Dönem içerisinde yazılan primler
Dönem içerisinde kazanılan primler

Dönem sonu kazanılmamış primler karşılığı 

31 Aralık 2011

Kazanılmamış primler karşılığı NetBrüt Reasürör payı

49,605,423
176,818,901

(171,902,729)

54,521,595

(18,539,218)
(57,334,934)

58,706,690
(17,167,462)

31,066,205
119,483,967

(113,196,039)
37,354,133

Dönem başı muallak tazminat karşılığı
Dönem içerisinde bildirimi yapılan tazminatlar ve dönem başı muallak tazminat karşılığına ilişkin
tahminlerdeki değişiklikler
Dönem içinde ödenen tazminatlar
Dönem sonu muallak tazminat karşılığı 

31 Aralık 2012

NetBrüt Reasürör payı

12,374,951

173,719,005

(4,534,503)

(17,946,523)

7,840,448
155,772,482

(171,891,690)
14,202,266

18,926,038
(3,554,988)

(152,965,652)
10,647,278

Dönem başı muallak tazminat karşılığı
Dönem içerisinde bildirimi yapılan tazminatlar ve dönem başı muallak tazminat karşılığına ilişkin
tahminlerdeki değişiklikler
Dönem içinde ödenen tazminatlar
Dönem sonu muallak tazminat karşılığı 

31 Aralık 2011

NetBrüt Reasürör payı

11,051,699

146,333,447

(145,010,195)
12,374,951

(4,321,030)

(60,770,967)

60,557,494
(4,534,503)

6,730,669

85,562,480

(84,452,701)
7,840,448
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Hasarların cari tahmini
Bugüne kadar yapılan toplam ödemeler
Finansal tablolardaki toplam karşılık
Hasar yılı 2006 öncesi olanlar için ayrılan muallak hasarlar
Dönem sonu �nansal tablolarda gösterilen toplam brüt
muallak tazminat karşılığı

60,672,613
(60,163,832)

508,781

88,068,541
(87,435,789)

632,752

88,048,901
(87,650,105)

398,796

137,753,430
(134,578,122)

3,175,308

150,764,448
(149,393,788)

1,370,660

169,899,141
(162,534,254)

7,364,887

17 SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE REASÜRANS VARLIKLARI (devamı)
HASARLARIN GELİŞİMİ TABLOSU

Muallak tazminat karşılığının tahmin edilmesinde kullanılan ana varsayım Şirket’in geçmiş dönemlerdeki hasar gelişim tecrübesidir. Hukuk kararları 
veya yasalardaki değişiklikler gibi dış faktörlerin muallak tazminat karşılığını nasıl etkileyeceğinin belirlenmesinde, Şirket yönetimi kendi hükümlerini 
kullanmaktadır. Yasal değişiklikler ve tahmin etme sürecindeki belirsizlikler gibi bazı tahminlerin duyarlılığı ölçülebilir değildir. Ayrıca, hasarın meydana 
geldiği zamanla ödemenin yapıldığı zaman arasındaki uzun süren gecikmeler, raporlama dönemi itibarıyla muallak tazminat karşılığının kesin olarak 
belirlenebilmesini engellemektedir. Dolayısıyla, toplam yükümlülükler, müteakip yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişebilmekte ve toplam yükümlülüklerin 
tekrar tahmin edilmesi sonucu oluşan farklar daha sonraki dönemlerde �nansal tablolara yansımaktadır.
Sigorta yükümlülüklerin gelişimi, Şirket’in toplam hasar yükümlülüklerini tahmin etmedeki performansını ölçmeye olanak sağlamaktadır, Aşağıdaki 
tabloların üst kısımlarında gösterilen rakamlar, hasarların meydana geldiği yıllardan itibaren, Şirket’in hasarlarla ilgili toplam tahminlerinin müteakip 
yıllardaki değişimini göstermektedir, Tabloların alt kısmında gösterilen rakamlar ise toplam yükümlülüklerin, �nansal tablolarda gösterilen muallak 
tazminat karşılıkları ile mutabakatını vermektedir.

 

31 Aralık 2012

695,207,074
(681,755,890)

13,451,184
751,082

14,202,266

Toplam

694,189,341
524,531,400
373,936,784
236,415,396
148,739,716

60,672,613

Hasar yılı

Hasar yılı
1 yıl sonra
2 yıl sonra
3 yıl sonra
4 yıl sonra
5 yıl sonra

2006

60,144,479
60,781,336
60,460,516
60,364,830
60,671,175
60,672,613

2007

88,941,372
87,574,100
87,712,180
88,001,665
88,068,541

-

2008

88,626,643
88,216,122
88,010,658
88,048,901

-
-

2009

137,105,354
137,195,394
137,753,430

-
-
-

2010

149,472,352
150,764,448

-
-
-
-

2011

169,899,141

Hasarların cari tahmini
Bugüne kadar yapılan toplam ödemeler
Finansal tablolardaki toplam karşılık
Hasar yılı 2006 öncesi olanlar için ayrılan muallak hasarlar
Dönem sonu �nansal tablolarda gösterilen toplam brüt
muallak tazminat karşılığı

31 Aralık 2012

Hasar yılı

Hasar yılı
1 yıl sonra
2 yıl sonra
3 yıl sonra
4 yıl sonra
5 yıl sonra

2006

47,475,410
48,076,768
47,791,204
47,662,911
47,949,953
47,951,392
47,951,392

(47,356,760)
57,157,657

(56,693,206)
464,451

39,100,699
(38,751,141)

349,558

68,840,532
(67,431,848)

1,408,684

86,661,699
(85,641,854)

1,019,845

152,414,689
(146,422,001)

5,992,688

452,126,668
(442,296,810)

9,829,858

817,420

10,647,278

2007

57,593,348
56,777,859
56,900,365
57,090,780
57,157,657

-

2008

39,384,176
39,291,661
39,056,292
39,100,699

-
-

2009

68,395,456
68,495,664
68,840,532

-
-
-

2010

86,604,186
86,661,699

 -
 -
 -
-

2011

152,414,689

Toplam

451,867,265
299,303,651
212,588,393
143,854,390
105,107,610

47,951,392

594,632

Hasarların cari tahmini
Bugüne kadar yapılan toplam ödemeler
Finansal tablolardaki toplam karşılık
Hasar yılı 2005 öncesi olanlar için ayrılan muallak hasarlar
Dönem sonu �nansal tablolarda gösterilen toplam brüt
muallak tazminat karşılığı

31 Aralık 2011

Hasar yılı

Hasar yılı
1 yıl sonra
2 yıl sonra
3 yıl sonra
4 yıl sonra
5 yıl sonra

2005

45,359,229
46,123,225
46,214,500
45,959,928
46,071,274
46,331,255
46,331,255

(45,964,317)
366,938

60,671,175
(60,182,321)

488,854

88,001,665
(87,147,750)

853,915

88,010,658
(87,565,961)

444,697

137,195,394
(131,943,897)

5,251,497

149,472,352
(144,937,310)

569,682,499
(557,741,556)

11,940,943
434,008

2006

60,144,479
60,781,336
60,460,516
60,364,830
60,671,175

-

2007

88,941,372
87,574,100
87,712,180
88,001,665

-
-

2008

88,626,643
88,216,122
88,010,658

-
-
-

2009

137,105,354
137,195,394

-
-
-
-

2010

149,472,352
-
-
-
-
-

Toplam

569,649,429
419,890,177
282,397,854
194,326,423
106,742,449

46,331,255

12,374,951

4,535,042

Hasarların cari tahmini
Bugüne kadar yapılan toplam ödemeler
Finansal tablolardaki toplam karşılık
Hasar yılı 2005 öncesi olanlar için ayrılan muallak hasarlar
Dönem sonu �nansal tablolarda gösterilen toplam brüt
muallak tazminat karşılığı

31 Aralık 2011

Hasar yılı

Hasar yılı
1 yıl sonra
2 yıl sonra
3 yıl sonra
4 yıl sonra
5 yıl sonra

2005

36,225,488
36,728,339
36,706,202
36,696,301
36,868,389
37,107,896
37,107,896

(36,747,509)
360,387

47,949,953
(47,507,314)

442,639

57,090,780
(56,448,259)

642,521

39,056,292
(38,661,525)

394,767

68,495,664
(65,851,190)

2,644,474

86,604,186
(83,640,940)

2,963,246

336,304,771
(328,856,737)

7,448,034
392,414

2006

47,475,410
48,076,768
47,791,204
47,662,911
47,949,953

-

2007

57,593,348
56,777,859
56,900,365
57,090,780

-
-

2008

39,384,176
39,291,661
39,056,292

-
-
-

2009

68,395,456
68,495,664

-
-
-
-

2010

86,604,186
-
 -
 -
 -
 -

Toplam

335,678,064
249,370,291
180,454,063
141,449,992

84,818,342
37,107,896

7,840,448
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17 SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE REASÜRANS VARLIKLARI (devamı)

Şirket’in hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar itibarıyla hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş 
teminat tutarları

(*) “Sigorta ve Resürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik”in teminatların değerlemesini düzenleyen 6’ncı maddesi
 uyarınca �nansal varlıklar içerisinde gösterilen devlet tahvilleri ve hazine bonoları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 31 Aralık 2012 ve 
31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla açıklanan günlük �yatları ile; yatırım fonu katılma belgeleri ise ilan edilen günlük �yatları ile değerlenerek gösterilmiştir. 
Borsalarda işlem görmeyen Türk Devleti tarafından ihraç edilmiş Eurobondlar, kayıtlı değerlerine gün esasına göre işleyen faizin ilavesi suretiyle bulunan 
değerleri üzerinden gösterilmiştir.

(**) “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik”in teminatların tesisi ve serbest bırakılmasını 
düzenleyen 7 nci maddesi uyarınca sigorta şirketleri ile hayat ve ferdi kaza branşında faaliyet gösteren emeklilik şirketleri teminatlarını, sermaye yeterliliği 
hesaplama dönemlerini takip eden iki ay içerisinde tesis etmek zorundadır. “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin 
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca şirketler sermaye yeterliliği tablosunu Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda 
iki defa hazırlar ve 2 ay içinde Hazine Müsteşarlığı’na gönderirler. Dolayısıyla,  31 Aralık 2012/(31 Aralık 2011) tarihi itibarıyla tesis edilmesi gereken 
tutarlar 30 Haziran 2012/(30 Haziran 2011) tarihi itibarıyla yapılan hesaplamalar üzerinden gösterilmiştir.

ERTELENMİŞ ÜRETİM GİDERLERİ
Acıbadem Sigorta Grubu, poliçe üretimi ile ilgili aracılara ödenen komisyonlarının ertesi dönemlere sarkan kısımları ile yıllık sigorta sözleşmeleri ile 
yıllık yenilenen sigorta teminatı içeren bir yıldan uzun süreli sigorta sözleşmelerinde komisyon gider ertelemelerini “Ertelenmiş Üretim Giderleri” hesabı 
içerisinde akti�eştirmektedir. 

ASA’nın poliçe üretimi ile ilgili katlandığı hizmet maliyet giderleri konsolide �nansal tablolarda gelirleri ile orantılı olarak ertelemeye tabi tutulmuş olup 
söz konusu giderler için konsolide �nansal tablolarda ertelenmiş üretim giderleri gösterilmiştir.

 

Tesis edilmesi gereken (**) Tesis edilen (*) Tesis edilmesi gereken (**) Tesis edilen (*) 
Hayat:
Bankalar mevduatı (Not 11)
Finansal varlıklar(*) 

Hayat dışı:
Bankalar mevduatı (Not 14)
Finansal varlıklar(*)

Ertelenmiş üretim komisyonları
Ertelenmiş üretim giderleri
Dönem sonu ertelenmiş üretim giderleri
 

4,400,990
968,094

5,369,084
 

4,217,919
861,000

5,078,919
 

Toplam

Toplam

Toplam

5,916,861
35,416,871

-
39,671,885

32,281,399 41,333,732 31,866,510 39,671,885

23,212,065
93,988

-
15,798,954

20,528,600 23,306,053 13,713,311 15,798,954

45,579,821 55,470,83964,639,78552,809,999

31 Aralık 2012

31 Aralık 201131 Aralık 2012

Dönem başındaki ertelenmiş üretim komisyonları 
Dönem içinde tahakkuk eden aracılara komisyonlar (Not 32)
Dönem içinde giderleşen komisyonlar (Not 32)
Dönem sonu ertelenmiş üretim komisyonları (Not 32)

5,078,919
15,846,260

(15,556,095)
5,369,084

5,080,141
14,173,056

(14,174,278)
5,078,919

31 Aralık 201131 Aralık 2012

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla ertelenmiş üretim komisyonlarının hareketi aşağıdaki gibidir:

Dönem başındaki ertelenmiş üretim komisyonları 
Dönem içinde tahakkuk eden aracılara komisyonlar (Not 32)
Dönem içinde giderleşen komisyonlar (Not 32)
Dönem sonu ertelenmiş üretim komisyonları (Not 32)

861,000
3,072,218

(2,965,124)

-
1,746,272
(885,272)

861,000

31 Aralık 201131 Aralık 2012

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla ertelenmiş üretim giderlerinin hareketi aşağıdaki gibidir:

968,094   
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Dönem sonu birikimli hayat sözleşmelerinde hayat matematik karşılıkları (Not 17)

Dönem başı birikimli hayat sözleşmelerinde hayat matematik karşılıkları (Not 17)
Kur farkları
Dönem içinde yazılan primler (birikimler)
Dönem içinde çıkışlar (iştiralar)
Dönem içinde çıkışlar (vade gelimi)
Kar paylarında net değişim

31 Aralık 201131 Aralık 2012Birikimli hayat sözleşmelerinde hayat matematik karşılıkları

31,964,580
66,462

2,812,116
(4,912,239)
(1,849,748)

2,293,823
30,374,994 31,964,580

30,803,562
4,761,516
3,473,788

(4,882,246)
(2,187,789)

(4,251)

TL Fon (Dağıtım oranı
%90 olan poliçeler için)

%9.08

TL Fon (Dağıtım oranı
%95 olan poliçeler için)

%7.73

ABD Doları
Fon

%3.52

ABD Doları
Fon

%3.65

Avro Fon

%5.02

Avro Fon

%5.06

TL Fon (Dağıtım oranı
%90 olan poliçeler için)

%9.27

TL Fon (Dağıtım oranı
%95 olan poliçeler için)

%10.18

31 Aralık 201131 Aralık 2012

18 YATIRIM ANLAŞMASI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Birikimli hayat sözleşmelerinde hayat matematik karşılıkları
Acıbadem Sigorta Grubu’nun 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla birikimli hayat sözleşmeleri için ayrılan hayat matematik karşılıklarının hareketi 
aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla dönem içinde birikimli hayat sözleşmelerinde kar payı dağıtım oranları:

Şirket’in hayat poliçe adetleri ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat sigortalıların adet ve matematik karşılıkları

Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve grup olarak dağılımları

Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları matematik karşılıklarının tutarlarının ferdi ve grup olarak dağılımları

Dönem içinde giren
Dönem içinde ayrılan
Mevcut

206
426

2,522

513,156
6,768,751

30,607,020

505
305

2,959

98,974
2,225,173

32,091,093

Bireysel
Grup
Toplam

426
-

426

794,596
-

794,596

652,892
-

652,892

6,768,751
-

6,768,751

305
-

305

1,225,035
-

1,225,035

1,037,746
-

1,037,746

2,225,173
-

2,225,173

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Sigortalı sayısı Matematik karşılıklar Sigortalı sayısı Matematik karşılıklar

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

206
-

206

688,576
-

688,576

591,177
-

591,177

505
-

505

590,849
-

590,849

529,856
-

529,856

Sözleşme sayısı Brüt prim Net prim Sözleşme sayısı Brüt prim Net prim

Bireysel
Grup
Toplam

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Sözleşme sayısı Brüt prim Net prim Sözleşme sayısı Brüt prim Net primMatematik karşılık Matematik karşılık

BİREYSEL EMEKLİLİK

Dönem içinde giren, ayrılan iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik katılımcılarının adetçe portföy tutarları
Yoktur. 

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

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

Dönem içinde Şirket’in hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının 
bireysel ve kurumsal olarak dağılımı
Yoktur.
Dönem içinde Şirket’in 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.
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Acıbadem Sigorta Grubu’nun 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, esas faaliyetlerden borçlar hesabının detayı aşağıdaki gibidir:

Reasürans şirketlerine borçlar (Not 10)
Acentelere borçlar

115
5,531,848

12,106,764
2,020,333

Toplam sigortacılık faaliyetlerinden borçlar
Hastane ve sağlık kuruluşlarına olan borçlar
Esas faaliyetlerden borçlar

5,531,963
23,374,621
29,906,584

18,743,396
32,870,193

14,126,797

31 Aralık 2011

19 TİCARİ VE DİĞER BORÇLAR, ERTELENMİŞ GELİRLER 

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla diğer çeşitli borçlar, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için yapılacak olan ödemelerden oluşmaktadır.

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla Gelecek aylara/yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklarının detayı aşağıdaki gibidir:

Esas faaliyetlerden borçlar
Ödenecek vergi ve benzer diğer yükümlülükler 
İlişkili tara�ara borçlar
Diğer borçlar
     Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar
     Diğer Çeşitli Borçlar
Gelecek aylara/yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları

Toplam

31 Aralık 201131 Aralık 2012

Kısa vadeli borçlar
Orta ve uzun vadeli borçlar
Toplam

Ertelenmiş komisyon gelirleri (Not 5), (Not 10)
Gider tahakkukları
Gelecek aylara ait diğer gelirler
Toplam

103,976
15,189

9,590

128,755

148,181
83,100

-

231,281

31 Aralık 201131 Aralık 2012

28,906,584    
2,361,870    
1,473,183    
1,220,165    

500,496    
719,669    
128,755    

34,090,557    

34,090,557   
-   

34,090,557   

32,870,193    
652,793    
685,388    

1,027,134    
539,185    
487,949    
231,281    

35,466,789    

35,466,789   
-   

35,466,789   

CARİ VE GELECEK DÖNEMLERDE YARARLANILACAK YATIRIM İNDİRİMİNİN TOPLAM TUTARI

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na 8 Nisan 2006 tarih ve 26133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 
5479 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 69 uncu madde de, bu madde kapsamında yükümlülerin 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre (vergi 
oranına ilişkin hükümler dahil) hesaplayacakları yatırım indirimi tutarlarını sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilecekleri öngörülmüştür. Ancak, 
Anayasa Mahkemesi’nin, 15 Ekim 2009 tarihinde yapılan toplantısında aldığı Karar uyarınca, yukarıda bahsi geçen Gelir Vergisi Kanunu’nun yatırım indirimiyle ilgili geçici 
69 uncu maddesinde yer alan 2006, 2007 ve 2008 ibarelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesine karar verilmiş olunup, yatırım indirimiyle ilgili süre 
sınırlaması kaldırılmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin aldığı Karar uyarınca, yatırım indirimiyle ilgili iptalin, Kararın Resmi Gazete’de yayımıyla birlikte yürürlüğe girmesine 
hükmedilmiş ve ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı 8 Ocak 2010 tarih ve 27456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
1 Ağustos 2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ağustos 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürülüğe giren 6009 sayılı Kanun ile yatırım 
indirimi uygulamasında yapılan değişiklikle, vergi matrahının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutarın, ilgili kazancın %25'ini aşamayacağı 
ve kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesaplanacağı şartı getirilmiştir. Bu Kanun ile beraber Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda 2005 
yılından devreden yatırım indirimi tutarının kullanılmasına ilişkin herhangi süre sınırlamasına yer verilmemekle beraber yatırım indiriminin kullanım kazancının %25'i 
ile sınırlandırılmıştır.

Bu çerçevede Acıbadem Sigorta Grubu’nun 1 Ocak 2006 tarihinden önce gerçekleştirmiş olduğu ve henüz kullanmadığı yatırım indirim tutarı, 31 Aralık 2012 tarihi 
itibarıyla Üretici Fiyat Endekslerindeki artış oranı dikkate alınarak 332,702 TL (31 Aralık 2011: 324,737 TL) olarak hesaplanmış olup ilgili vergi kanunları gereğince bu 
tutarın süre sınırlaması olmaksızın vergiden indirilmesi mümkündür. Bu çerçevede Acıbadem Sigorta Grubu 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yapılan hesaplamalarda kurumlar 
vergisi matrahı çıkmasından dolayı söz konusu tutarın tamamını bu dönemde indirim konusu yapmıştır.

20 FİNANSAL BORÇLAR 
Acıbadem Sigorta Grubu’nun 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla �nansal borçları 26,039,450 TL tutarındaki repo yoluyla sağlanan fonlardan oluşmaktadır (31 Aralık 2011: Yoktur).
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21 ERTELENMİŞ VERGİLER 

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini doğuran kalemler aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2012
Ertelenmiş vergi Varlığı/

(Yükümlülüğü)
Ertelenmiş vergi Varlığı/

(Yükümlülüğü)
Teknik karşılıklar ölçüm farklılıkları
Şüpheli alacaklar karşılığı
İkramiye karşılıkları
Dava karşılıkları
Sigortalı kar/zarar paylaşım karşılıkları
Kıdem tazminatı ve kullanılmayan izin karşılıkları
Sağlık kotpar reasürans anlaşması uyarınca hesaplanan zarar paylaşımı karşılığı
Finansal varlıklar değerleme farkları
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüş karşılıkları
Dengeleme karşılıkları
İştirak değer düşüş karşılıkları
İndirilebilir geçmiş yıl zararları
Devam eden riskler karşılığı
Aktüeryal zincirleme yöntemine göre ayrılan ek muallak tazminatlar karşılığı
Yatırım indirimleri
Diğer

Ertelenmiş vergi varlığı

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, indirilebilir geçmiş yıl zararlarının son kullanma yılları aşağıdaki gibidir: 

22 EMEKLİLİK SOSYAL YARDIM YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
Yoktur.

Sağlık sözleşmelerinde kar payı karşılıkları, net
 Sağlık sözleşmelerinde kar payı karşılıkları, brüt
 Sağlık sözleşmelerinde kar payı karşılıkları, reasürör payı (Not 10)
Şirket aleyhine açılan davalar için ayrılan karşılıklar
İkramiye karşılıkları
Kullanılmayan izinler için ayrılan karşılıklar
Ek komisyon ve performans komisyon karşılıkları
Sağlık branşı kotpar reasürans sözleşmesi zarar paylaşım karşılığı (Not 10)
Hayat sözleşmelerinde kar payı karşılıkları, net

31 Aralık 2011

31 Aralık 201131 Aralık 2012
2013
2014

Toplam indirilebilir geçmiş yıllar zararları

-
-

-

6,243,259
3,820,754

10,064,013

23 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE MASRAF 
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, diğer riskler için ayrılan karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 201131 Aralık 2012

Maliyet giderleri karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı Diğer riskler için ayrılan karşılıkların toplamı

24 NET SİGORTA PRİM GELİRİ 
Hayat ve hayat dışı dallar itibarıyla net sigorta prim gelirleri ilişikteki gelir tablosunda detaylandırılmıştır.

25 AİDAT (ÜCRET) GELİRLERİ 
Acıbadem Sigorta Grubu’nun  aidat gelirleri birikimli hayat sigortalarında poliçe sahiplerinden alınan Şirket gider kesintilerinden oluşmaktadır.
31 Aralık 2012 tarihinde sonra eren yıla ilişkin, birikimli hayat poliçesi sahiplerinden alınan Şirket gider kesintisi toplamı 209,030 TL (31 Aralık 2011: 
303,513 TL) olup, bu tutarın kazanılan kısmı 142,139 TL (31 Aralık 2011: 197,295 TL) tutarındadır.  

26 YATIRIM GELİRLERİ 
Yukarıda 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiştir.

27 FİNANSAL VARLIKLARIN NET TAHAKKUK GELİRLERİ 
Yukarıda 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiştir.

Dönem başı kıdem tazminatı karşılığı
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Dönem içindeki ödemeler
Aktüeryal fark

Dönem sonu kıdem tazminatı karşılığı

Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 201131 Aralık 2012

631,070
482,190
480,000
370,789
279,151
203,221
167,428
126,059
115,760

20,008
7,500

-
-
-
-

410,129
3,293, 305

24,852
521,122
360,000
220,832
102,177
130,934
225,709
354,149
115,760

15,245
7,500

2,012,803
124,021
117,718

64,947
27,712

4,425,481

3,542,558
3,630,235

(87,677)
1,853,945
2,400,000

689,978
1,515,881

-
124,011

10,126,373
326,128 

10,452,501

599,229
863,145

(263,916)
1,104,160
1,800,000

399,948
143,474
598,689

84,642
4,730,142

254,721
 4,984,863

254,721
49,046
18,340

(180,548)
184,569
326,128

174,632
33,625
10,960

(297,589)
333,093
254,721
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Ödenen tazminatlar, reasürör payı düşülmüş olarak
Kazanılmamış primler karşılığında değişim, reasürör payı düşülmüş olarak
Muallak tazminatlar karşılığında değişim, reasürör payı düşülmüş olarak
Dengeleme karşılığında değişim
Hayat matematik karşılıklarındaki değişim, reasürör payı düşülmüş 
olarak – uzun süreli hayat sigortaları
Uzun süreli sağlık sigortaları için ayrılan matematik karşılıklarda değişim

(141,290)
(261,890)

43,566
(16,606)

(92,072)

6,161

(146,062,375)
(28,567,721)

(2,850,396)
(7,208)

-
-

(146,407)
54,210

(332,318)
(10,159)

5,563
5,574

(77,236,259)
(6,342,138)

(777,461)
(11,578)

-

-

Toplam (462,131) (177,487,700) (423,537) (84,367,436)

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
          Hayat Hayat dışı           Hayat Hayat dışı

Ödenen tazminatlar
Birikimli hayat poliçeleri için ayrılan hayat matematik 
karşılıklarındaki değişimler 

Gelir tablosunda muhasebeleştirilen tutarlar

Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için 
ayrılan karşılıklar (Not 15)

Özkaynaklarda muhasebeleştirilen tutarlar

30 YATIRIM SÖZLEŞMELERİ HAKLARI 

Toplam

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
          Hayat Hayat dışı           Hayat Hayat dışı

(6,761,987)

2,922,794

(3,839,193)

(1,333,208)

(1,333,208)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(7,070,035)

(352,614)

(7,422,649)

325,611

325,611

(5,172,401) (7,097,038)- -

Komisyon giderleri (Not 17)
    Dönem içinde tahakkuk eden aracılara komisyonlar (Not 17)
    Ertelenmiş üretim komisyonlarındaki değişim (Not 17)
Çalışanlara sağlanan fayda giderleri (Not 33)
Danışmanlık giderleri
Taşıma giderleri
Noter, dava ve mahkeme giderleri
Vergi, resim ve harç giderleri
Kira giderleri
Reasürörlerden kazanılan komisyon gelirleri (Not 10)
   Dönem içerisinde reasürörlerden tahakkuk eden komisyon gelirleri (Not 10)
   Ertelenmiş komisyon gelirlerindeki değişim
Diğer giderler
Toplam

Komisyon giderleri (Not 17)
    Dönem içinde tahakkuk eden aracılara komisyonlar (Not 17)
    Ertelenmiş üretim komisyonlarındaki değişim (Not 17)
Çalışanlara sağlanan fayda giderleri (Not 33)
Danışmanlık giderleri
Ertelenmiş üretim giderlerindeki değişim
Taşıma giderleri
Reasürörlerden kazanılan komisyon gelirleri (Not 10)
   Dönem içerisinde reasürörlerden tahakkuk eden komisyon gelirleri (Not 10)
   Ertelenmiş komisyon gelirlerindeki değişim
Haberleşme giderleri
Diğer giderler
Toplam

31 Aralık 2012
Hayat     Hayat dışı Toplam

31 Aralık 2011

Hayat     Hayat dışı Toplam

(60,641)
(57,709)

(2,932)
(199,701)

(19,673)
(15,156)
(12,082)
(59,476)
214,863
214,737

126
-

(111,676)
(263,542)

(13,530,103)
(13,716,106)

186,003
(13,400,066)

(838,933)
(788,744)
(447,764)
(587,313)

330,409
286,330

44,079
107,093

(3,664,976)
(32,820,397)

(13,590,744)
(13,773,815)

183,071
(13,599,767)

(858,606)
(803,900)
(459,846)
(646,789)

545,272
501,067

44,205
107,093

(3,776,652)
(33,083,939)

(87,527)
(87,849)

322
(338,443)

(22,288)
-

(20,192)
280,077
281,295
(1,218)

(13,176)
(77,622)

(279,171)

(13,533,733)
(12,671,189)

(862,544)
(11,240,062)

(856,348)
861,000

(650,831)
320,593
295,280

25,313
(408,525)

(2,536,145)
(29,595,651)

(13,621,260)
(12,759,038)

(862,222)
(11,578,505)

(878,636)
861,000

(671,023)
600,670
576,575

24,095
(421,701)

(2,613,767)
(29,874,822)

28 GELECEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN AKTİFLER 
Yukarıda 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiştir.

29 SİGORTA HAK VE TALEPLERİ 

31 ZARURİ DİĞER GİDERLER 
Giderlerin Şirket içindeki niteliklerine veya işlevlerine dayanan gruplama aşağıda Not 32 – Gider çeşitleri’nde verilmiştir.
32 GİDER ÇEŞİTLERİ 
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin faaliyet giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
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33 ÇALIŞANARA SAĞLANAN FAYDA GİDERLERİ
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin çalışanlara sağlanan fayda giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

34 FİNANSAL MALİYETLER
Dönemin tüm �nansman giderleri yukarıda Not 4.2 – Finansal riskin yönetimi gösterilmiştir. Üretim maliyetine veya sabit varlıkların maliyetine verilen 
�nansman gideri bulunmamaktadır. 
35 GELİR VERGİLERİ
Konsolide �nansal tablolarda gösterilen gelir vergisi giderlerini oluşturan kalemler aşağıdaki gibidir:

Maaş ve ücretler
Sosyal güvenlik primleri işveren payı
Prim ve komisyonlar
Diğer yan haklar
Toplam (Not 32)

 (166,960)
   (19,357)

-
   (13,384)
(199,701)

  (10,024,477)
  (1,334,962)

     (1,112,957)
(927,670)

(13,400,066)

   (10,191,437)
   (1,354,319)

(1,112,957)
      (941,054)

 (13,599,767)

Kurumlar vergisi karşılık gideri:
Hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri): 
İndirilebilir geçici farkların oluşmasından ve kapanmasından kaynaklanan vergi

Gelir tablosunda muhasebeleştirilen gelir vergileri

Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir vergileri
Toplam vergi geliri/(gideri)

31 Aralık 2012

Hayat     Hayat dışı Toplam

Maaş ve ücretler
Sosyal güvenlik primleri işveren payı
Prim ve komisyonlar
Diğer yan haklar
Toplam (Not 32)

31 Aralık 2011

Hayat     Hayat dışı Toplam
     (298,160)
       (17,665)
                    -       
       (22,618)
      (338,443)

(8,379,722)
(1,069,514)
   (858,505)
   (932,321)
(11,240,062)

  (8,677,882)
  (1,087,179)
     (858,505)
       (954,939)
 (11,578,505)

31 Aralık 201131 Aralık 2012

Kurumlar vergisi karşılık gideri:
Hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri): 
İndirilebilir geçici farkların oluşmasından ve kapanmasından kaynaklanan vergi
Vergilendirilebilir geçici farkların oluşmasından ve kapanmasından kaynaklanan vergi

(6,870,648)

(559,799)

(70,438)

1,331,620
-

(7,430,447)

(818,847)

(422,574)
(149,804)

1,261,182

-

557,397
-

(1,391,225)
(8,821,627)

557,397
1,818,579

35 GELİR VERGİLERİ (devamı)

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, Acıbadem Sigorta Grubu’nun konsolide �nansal tablolarında oluşan vergi öncesi 
faaliyet karı üzerinden yasal vergi oranı ile hesaplanan gelir vergisi karşılığı ile Acıbadem Sigorta Grubu’nun etkin vergi oranı ile hesaplanan �ili gelir vergisi 
karşılığı arasındaki mutabakatı aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

Hesap dönemi itibarıyla kar
Ağırlık ortalama hisse senedi sayısı
Hisse başına kar (TL)

          27,868,923
          71.500,000     
                 0.3898     

            7,589,433     
          71.500.000     
                 0.1061     

Yasal vergi oranına göre gelir vergisi karşılığı
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Önceki dönemlerde kullanılmayan indirilebilir mali zararlar ile diğer vargi avantajları
Vergi istisnasına tabi gelirler
Diğer 
Gelir tablosuna yansıyan toplam gelir vergisi geliri/(gideri)

(7,059,874)    
(377,557)    
                    

(7,430,448)    

(20.00)    
(1.07)    

    

(1,265,650)
(107,443)
2,579,995

57,442
(3,162)

1,261,182

(20.00)
(1.70)
40,77

0.91

(0,05)
19.93

 
36 NET KUR DEĞİŞİM GELİRLERİ 
Yukarıda 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiştir.

37 HİSSE BAŞINA KAZANÇ 
Hisse başına kazanç Acıbadem Sigorta Grubu’nun dönem net karının, dönemin ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısına bölünmesi ile hesaplanmıştır.

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
35,299,370 Vergi oranı (%) Vergi oranı (%)6,328,251

 -
-

6,983

 -
-

0,02
(21.05)

Vergi öncesi olağan kar

31 Aralık 201131 Aralık 2012
Hesap dönemi itibarıyla kar
Ağırlık ortalama hisse senedi sayısı
Hisse başına kar (TL)

31 Aralık 201131 Aralık 2012
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38 HİSSE BAŞI KAR PAYI
Yoktur.

39 FAALİYETLERDEN YARATILAN NAKİT

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları ilişikteki nakit akış tablolarında gösterilmiştir.

40 HİSSE SENEDİNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAHVİL

Yoktur.

41 PARAYA ÇEVRİLEBİLİR İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ

Yoktur.

42 RİSKLER 

Normal faaliyetleri içerinde Acıbadem Sigorta Grubu, ağırlıklı olarak sigortacılık faaliyetlerinden kaynaklanmak üzere bazı hukuki anlaşmazlıklar, davalar ve 
tazminat davaları ile karşı karşıyadır. Bu davalar, gerek muallak tazminat karşılığı gerekse de maliyet gider karşılıkları içerisinde gerekli karşılıklar ayrılmak 
suretiyle �nansal tablolara yansıtılmaktadır.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Acıbadem Sigorta Grubu’nun davalı olduğu tüm davaların Şirket aleyhine sonuçlanması durumunda doğacak muhtemel 
sorumluluk miktarı brüt olarak 4,177,656 TL’dir (31 Aralık 2011: 4,318,517 TL). Acıbadem Sigorta Grubu, söz konusu aleyhte açılan davalık muallaklar için 
masraf ve faizler dahil 1,114,618 TL (31 Aralık 2011: 1,580,024 TL) ve Şirket aleyhine açılan diğer çeşitli davalar için 1,853,945 TL (31 Aralık 2011: 1,104,160 
TL) karşılık tutarını ilişikteki �nansal tablolarda ilgili karşılık hesaplarında dikkate almıştır.

43 TAAHHÜTLER

Acıbadem Sigorta Grubu’nun faaliyetleri gereği hayat ve hayat dışı sigorta branşlarında vermiş olduğu teminatların detayı Not 17 – Sigorta yükümlülükleri ve 
reasürans varlıkları’nda verilmiştir. Genel müdürlük ve bölge o�slerinin kullanımı için kiralanmış gayrimenkuller ile pazarlama ve satış ekibine tahsis edilen 
kiralık araçlar için faaliyet kiralaması çerçevesinde ödenecek asgari kira ödemelerinin toplamı aşağıdaki gibidir:

44 İŞLETME BİRLEŞMELERİ 
Yoktur.

1 yıldan az
Bir yıldan fazla beş yıldan az
Ödenecek asgari kira ödemelerinin toplamı

692,312
4,117,710
4,810,022

612,784
575,617

1,188,401

31 Aralık 201131 Aralık 2012

45 İLİŞKİLİ TARAFLARLA İŞLEMLER 
Toplamda Acıbadem Sigorta Grubu’nun ödenmiş sermayesinde %49,99 paya sahip Mehmet Ali Aydınlar’ın ortağı olduğu Acıbadem Sağlık Grubu 
ve %50,00 paya sahip Walnut Holding Cooperaite UA ve bunların bağlı olduğu gruplar ve bu grupların iştirak ve bağlı ortaklıkları bu �nansal tablolar 
açısından ilişkili kuruluş olarak tanımlanmıştır. 
İlişkili kuruluşlardan olan alacaklar için teminat alınmamıştır.
Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarı ve bunların borçları bulunmamaktadır. Ortaklar, iştirakler 
ve bağlı ortaklılar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülükler bulunmamaktadır. 

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla ilişkili kuruluş bakiyeleri aşağıdaki gibidir:

Ortaklardan alacaklar
Diğer ilişkili tara�ardan alacaklar
Diğer ilişkili tara�ara borçlar
Ortaklara borçlar
Esas faaliyetlerden alacaklar
Esas faaliyetlerden borçlar
Muallak tazminatlar karşılığında bekleyen anlaşmalı kurumlar

24,620
25,486

105,149
12,596

1,196,153
9,683,106
1,061,934

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri itibarıyla ilişkili kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemler aşağıdaki gibidir:

Yazılan primler
Ödenen tazminatlar
Faaliyet giderleri
Faaliyet gelirleri

8,421,915
65,477,519

2,831,295
760,061

31 Aralık 201131 Aralık 2012 31 Aralık 201131 Aralık 2012

31 Aralık 201131 Aralık 2012

-
82,376

811,256
12,596

419,569
11,600,068

1,758,898

8,181,926
82,739,947 

1,585,242
426,705
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46  RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN OLAYLAR 

Şirket, 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla kritik hastalıklar, ferdi kaza ve hayat branşlarındaki eksedan bölüşmeli reasürans anlaşmalarında Fransa’da yerleşik 
başka bir reasürör �rma olan Scor Global Life SE ile anlaşmıştır. Şirket ferdi kaza ve hayat branşlarındaki katastro�k hasar fazlası anlaşmasını yine Scor 
Global Life Se ile yenilemiştir. 
Şirket ayrıca 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren başlamak üzere sağlık branşında sigortalı bazında 100,000 TL üzerindeki risklerini 600,000 TL’ye kadar 
devretmek üzere Almanya’da yerleşik Munich Re ile hasar fazlası bölüşmesiz reasürans anlaşması imzalamıştır.  

47 DİĞER 
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
Yukarıdaki notlarda her notun kendi içerisinde gösterilmiştir.

“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.

Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar

Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacakları bulunmamaktadır (31 Aralık 2011: Yoktur).

Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri

Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar bulunmamaktadır.

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

31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap döneminde önceki dönemlere ilişkin olarak muhasebeleştirilen tutar bulunmamaktadır (31 Aralık 2011: Yoktur).

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla reeskont ve karşılık giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Esas faaliyetlerden alacaklar karşılığı gideri (Not 5)
Dava karşılığı (Not 23)
İzin karşılığı gideri (Not 23)
Konusu kalmayan karşılıklar
Kıdem tazminatı karşılığı gideri, net (Not 23)
Diğer karşılık giderleri
Karşılıklar hesabı

Reasürans şirketlerine borçlar reeskontu
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar reeskontu
Reasürans faaliyetlerinden alacaklar reeskontu
Diğer esas faaliyetlerden borçlar reeskontu

Reeskont hesabı

(986,705)
175,038

63,444
(30,807)

(779,030)

54,623
(202,303)

(27,105)
12,322

(162,463)

31 Aralık 201131 Aralık 2012 31 Aralık 201131 Aralık 2012

31 Aralık 201131 Aralık 2012

(1,271,975)    
(749,785)    
(290,030)    

(71,407)    
77,583    

(700,849)    
(3,006,463)    

(256,528)    
(118,741)    
(196,361)    

(80,089)    
9,404    

(37,033)    
(679,348)    
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