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Vizyon

Deðer yaratan, alanýnda lider ve pazar belirleyici þirket olmak.

Misyon
Þeffaf, ölçülebilir, kazan-kazan prensibi çerçevesinde tüm paydaþlar için katma deðer yaratan þirket olmak.
Kiþi ve kurumlara sunulan sigorta hizmetlerinde kaliteyi ve hýzý üst düzeye çýkarmak.
Farklý, büyük kitlelere uygun imkanlar ile sunulabilecek þekilde pazarý geliþtirmek, desteklemek.
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Acýbadem Sigortanýn Tarihsel Geliþimi
2004 yýlýndan beri Acýbadem Sigorta ismi ile faaliyetini sürdüren þirket, Acýbadem Grubunun saðlýk sektöründe elde
ettiði baþarý ve tecrübelerini sigortacýlýða yansýtmaktadýr.
Acýbadem Sigorta mevcut organizasyon yapýsý ve baðlý olduðu þirketler grubu ile özellikle saðlýk sigortacýlýðý alanýnda tek
ve en güçlü þirket olarak yön belirleyici olma yönünde baþarý ile ilerlemektedir.
2007 yýlýnda Abraaj Grubunun %50 oranýnda ortak olmasý ile gücüne güç katmýþtýr.
Küçükyalýda bulunan Genel Müdürlük yapýlanmasýnýn yaný sýra Doðu Marmara, Ege, Orta Anadolu ve Güney Anadolu
bölge müdürlükleri ve Kozyataðý þube müdürlüðü, 215 çalýþaný, Türkiye genelinde 239 acentesi ve 2000i aþkýn geniþ
anlaþmalý kurum aðý ile hizmet hýzý ve kalitesini üst düzeye çýkarmak amacýyla büyümesini sürdürmektedir.
Kurumsal yönetim ilkelerini benimseyen Acýbadem Sigorta, 2010 yýlýnýn ikinci yarýsýndan itibaren þeffaflýk, ölçülebilirlik,
eþitlik ve sorumluluk ilkeleri ekseninde tüm iþ süreçlerini yeniden yapýlandýrmýþ ve büyük kitlelere uygun imkanlar ile
çözümler sunmak amacýyla farklý teminat alternatifleri sunan yeni ürünler piyasaya sunmuþtur. Ayrýca bölgesel özel ürünler
baþta olmak üzere kiþiye özel çözümler üretmektedir.
Bugün, ihtiyaçlar doðrultusunda saðlýk sigortasý giderlerinin optimizasyonuna destek vermek odaklý kurumsal verimlilik
yaklaþýmý, hýzlý karar alma ve hayata geçirme yeteneði, VIP müþterilere özel hizmet sunabilme kabiliyeti ve hastanelerle
neredeyse münhasýr çalýþýyor olmasýndan saðlanýlan fiyat avantajýný müþterilerine sunma avantajý sayesinde özellikle kurumsal
müþterilerin ilk tercihi durumundadýr.
Acýbadem Sigorta, insan odaklý sigortacýlýk anlayýþý ile Deðer yaratan, alanýnda lider ve pazar belirleyici þirket olma
vizyonuna ulaþmak için çalýþmalarýný sürdürmektedir.
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Ortaklýk Yapýsý ve Sermaye Arttýrýmlarý
30/06/2010 itibariyle;

31/12/2010 itibariyle;
% 0.01
Diðer
6,162TL

% 0.01
Diðer
4,746TL

%50
Walnut Holding Cooperaite U.A.

27,527,954 TL

% 49.99
Mehmet Ali Aydýnlar
27,532,700 TL

%50
Walnut Holding Cooperaite U.A.

35,750,000 TL

55,065,400 TL

% 49.99
Mehmet Ali Aydýnlar
35,743,838 TL

71,500,000 TL

Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar þirketin % 49.99 pay sahibidir.
Acýbadem Sigortanýn ödenmiþ sermayesi 09/06/2010 tarihinde yapýlan Olaðan Genel Kurul Toplantýsýnda alýnan kararla
8,465,400 TL nakit olarak artýrýlarak 55,065,400 TLye çýkarýlmýþtýr. Arttýrýlan 8,465,400 TLnin tamamý ortaklar tarafýndan
30/06/2010 itibariyle nakden ödenmiþtir. Þirketin çýkarýlmýþ sermayesinin tescili 30/06/2010 tarihinde yapýlmýþ, 08/07/2010
tarih ve 7602 sayýlý Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiþtir.
02/12/2010 tarihinde yapýlan Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsýnda alýnan kararla þirketin ödenmiþ sermayesi
6,434,600 TL nakit olarak artýrýlarak 71,500,000 TLye çýkarýlmýþtýr. Arttýrýlan 16,434,600 TLnin tamamý ortaklar tarafýndan
31/12/2010 itibariyle nakden ödenmiþtir. Þirketin çýkarýlmýþ sermayesinin tescili 10/01/2011 tarihinde yapýlmýþ, 14/01/2011
tarih ve 7730 sayýlý Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiþtir.
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Ana Sözleþme Deðiþikliði
Hesap dönemi içerisinde, 09/06/2010 günü yapýlan Olaðan Genel Kurulda alýnan karar doðrultusunda, Þirket Ana
Sözleþmesinde yapýlan deðiþiklikler aþaðýda belirtilmiþtir.
ESKÝ ÞEKLÝ:
SERMAYE VE PAY SENETLERÝ
Madde 7.
Þirketin sermayesi 46,600,000.-(kýrk altý milyon altý yüz bin) Yeni Türk Lirasýdýr. Sermaye her biri 1.00.- (bir) Yeni Türk
Lirasý deðerinde 23,296,360 (yirmi üç milyon iki yüz doksan altý bin üç yüz altmýþ) adet A grubu, 23,296,360 (yirmi üç
milyon iki yüz doksan altý bin üç yüz altmýþ) adet B grubu ve 7,280 (yedi bin iki yüz seksen) adet C grubu paya ayrýlmýþtýr.
Pay senetleri nama yazýlýdýr.
Önceki sermayeyi teþkil eden 42,627,600.- (kýrk iki milyon altý yüz yirmi yedi bin altý yüz) Yeni Türk Lirasýnýn tamamý
ödenmiþtir.
Bu kez artýrýlan sermayenin tamamý her biri 1.00.- (bir) Yeni Türk Lirasý deðerinde 1,985,890 (bir milyon dokuz yüz seksen
beþ bin sekiz yüz doksan) adet A grubu, 1,985,890 (bir milyon dokuz yüz seksen beþ bin sekiz yüz doksan) adet B grubu,
620 (altý yüz yirmi) adet C grubu olmak üzere toplam 3,972,400 (üç milyon dokuz yüz yetmiþ iki bin dört yüz) adet nama
yazýlý paya bölünmüþ olup, artýrýlan 3,972,400.- YTL (üç milyon dokuz yüz yetmiþ iki bin dört yüz) Yeni Türk Lirasý
sermaye ortaklar tarafýndan muvazaadan ari olarak, tamamen taahhüt edilmiþtir.
Taahhüt edilen sermayenin tamamý Genel Kurul Kararýnýn tescil ve ilanýný takip eden üç ay içinde ödenecektir.
Tüm hissedarlarýn yeni hisse çýkarýlmasý veya sermaye arttýrýlmasý durumunda rüçhan hakký vardýr.
A, B ve C grubu pay senetleri veya pay senetlerini temsilen çýkarýlan muvakkat ilmuhaberleri bir veya birkaç pay ihtiva
eden küpürler halinde bastýrýlabilir.
Ýþbu Ana Sözleþmenin uygulanmasý açýsýndan Baðlý Kiþi (i) hissedarlar tarafýndan doðrudan ya da dolaylý olarak kontrol
edilen kiþi; (ii) hissedarlar üzerinden doðrudan ya da dolaylý olarak kontrol sahibi olan kiþi; veya (iii) ilgili hissedar ile
ayný kiþi tarafýndan kontrol edilen kiþi anlamýna gelmektedir. Ancak B grubu hisseler açýsýndan, B grubu hissedarlar ya
da B grubu hissedarlarýn Baðlý Kiþileri tarafýndan kontrol edilen veya yönetilen fonlarýn yatýrýmcýlarý Baðlý Kiþi olarak
kabul edilmeyecektir. A grubu hissedarlar açýsýndan, gerçek kiþi (a) A grubu hissedar tarafýndan doðrudan kontrol edilen
kiþiler veya (b) onun eþi veya çocuklarý da Baðlý Kiþiler olarak kabul edilecektir.
Aydýnlar Mehmet Ali Aydýnlar, Hatice Seher Aydýnlar ve eþleri veya çocuklarý anlamýna gelmektedir.
Abraaj Abraaj Capital Holdings Limited, Walnut Holding Cooperatie U.A. veya Baðlý Kiþileri anlamýna gelmektedir.
(i) Aydýnlarýn ve Baðlý Kiþilerinin birlikte ellerinde bulundurduklarý A grubu hisselerin toplam sayýsý veya (ii) Abraaj
ve Baðlý Kiþilerinin birlikte ellerinde bulundurduklarý B grubu hisselerin toplam sayýsý herhangi bir sebeple Þirket
sermayesinin %10unu temsil eden hisse sayýsýnýn altýna düþerse, iþbu Ana Sözleþmenin Toplantý ve Karar Nisabý baþlýklý
19. maddesi ile Karýn Tespiti baþlýklý 22. maddesinde Önemli Konulara iliþkin olarak tanýnmýþ hak, imtiyaz ve izin
gereklilikleri hariç olmak üzere Tahvil, Ýntifa Senedi, Kar Ortaklýðý Belgesi Ýhracý ve Paylarýn Devri baþlýklý 8. maddesi,
Yönetim Kurulu baþlýklý 9. maddesi, Yönetim Kurulu Baþkanlýðý ve Baþkan Yardýmcýlýðý ve Murahhas Üyelik baþlýklý 10.
maddesi, Yönetim Kurulu Toplantýlarý ve Karar Çoðunluðu baþlýklý 11. maddesi, Denetçiler baþlýklý 14. maddesi, Genel
Kurul baþlýklý 15. maddesi, her türlü imtiyaz, hak ve izin gereklilikleri, hem A grubu hisseler hem de B grubu hisseler için
kendiliðinden sona erecek ve geçersiz hale gelecektir.
Ancak bu durumda iþbu Ana Sözleþmenin Toplantý ve Karar Nisabý baþlýklý 19. maddesinde belirlenmiþ Önemli Konulara
iliþkin olarak tanýnmýþ olan imtiyaz, hak ve izin gereklilikleri ise sadece ellerinde bulundurduklarý toplam hisse sayýsý Þirket
sermayesinin %10unu temsil eden hisse sayýsýnýn altýna düþen Aydýnlar veya Abraaja iliþkin olarak kendiliðinden sona
erecek ve geçersiz hale gelecek ve fakat elinde bulundurduðu toplam hisse sayýsý Þirket sermayesinin %10unu temsil eden
hisse sayýsýnýn altýna düþmemiþ olan Aydýnlar veya Abraaj Önemli Konularýn alýnmasýna iliþkin imtiyaz, hak ve izin
gerekliliklerinden yararlanmaya devam edecektir.
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Ana Sözleþme Deðiþikliði
YENÝ ÞEKLÝ:
SERMAYE VE PAY SENETLERÝ
Madde 7.
Þirketin sermayesi 55,065,400.-(elli beþ milyon altmýþ beþ bin dört yüz) Türk Lirasýdýr. Sermaye her biri 1.00.- (bir) Türk
Lirasý deðerinde 27,532,700 (yirmi yedi milyon beþ yüz otuz iki bin yedi yüz) adet A grubu, 27,532,700 (yirmi yedi milyon
beþ yüz otuz iki bin yedi yüz) adet B grubu paya ayrýlmýþtýr. Pay senetleri nama yazýlýdýr.
Önceki sermayeyi teþkil eden 46,600,000.- (kýrk altý milyon altý yüz) Türk Lirasýnýn tamamý ödenmiþtir.
Bu kez artýrýlan sermayenin tamamý her biri 1.00.- (bir) Türk Lirasý deðerinde 4,232,700 (dört milyon iki yüz otuz iki bin
yedi yüz) adet A grubu, 4,232,700 (dört milyon iki yüz otuz iki bin yedi yüz) adet B grubu olmak üzere toplam 8,465,400
(sekiz milyon dört yüz altmýþ beþ bin dört yüz) adet nama yazýlý paya bölünmüþ olup, artýrýlan 8,465,400 (sekiz milyon
dört yüz altmýþ beþ bin dört yüz) Türk Lirasý sermaye ortaklar tarafýndan muvazaadan ari olarak, tamamen taahhüt edilmiþtir.
Taahhüt edilen sermayenin tamamý Genel Kurul Kararýnýn tescil ve ilanýný takip eden üç ay içinde ödenecektir.
Tüm hissedarlarýn yeni hisse çýkarýlmasý veya sermaye arttýrýlmasý durumunda rüçhan hakký vardýr.
A ve B grubu pay senetleri veya pay senetlerini temsilen çýkarýlan muvakkat ilmuhaberleri bir veya birkaç pay ihtiva eden
küpürler halinde bastýrýlabilir.
Ýþbu Ana Sözleþmenin uygulanmasý açýsýndan Baðlý Kiþi (i) hissedarlar tarafýndan doðrudan ya da dolaylý olarak kontrol
edilen kiþi; (ii) hissedarlar üzerinden doðrudan ya da dolaylý olarak kontrol sahibi olan kiþi; veya (iii) ilgili hissedar ile
ayný kiþi tarafýndan kontrol edilen kiþi anlamýna gelmektedir. Ancak B grubu hisseler açýsýndan, B grubu hissedarlar ya
da B grubu hissedarlarýn Baðlý Kiþileri tarafýndan kontrol edilen veya yönetilen fonlarýn yatýrýmcýlarý Baðlý Kiþi olarak
kabul edilmeyecektir. A grubu hissedarlar açýsýndan, Gerçek Kiþi (a) A grubu hissedar tarafýndan doðrudan kontrol edilen
kiþiler veya (b) onun eþi veya çocuklarý da Baðlý Kiþiler olarak kabul edilecektir.
Aydýnlar Mehmet Ali Aydýnlar, Hatice Seher Aydýnlar ve eþleri veya çocuklarý anlamýna gelmektedir.
Abraaj Abraaj Capital Holdings Limited, Walnut Holding Cooperatie U.A. veya Baðlý Kiþileri anlamýna gelmektedir.
(i) Aydýnlarýn ve Baðlý Kiþilerinin birlikte ellerinde bulundurduklarý A grubu hisselerin toplam sayýsý veya (ii) Abraaj
ve Baðlý Kiþilerinin birlikte ellerinde bulundurduklarý B grubu hisselerin toplam sayýsý herhangi bir sebeple Þirket
sermayesinin %10unu temsil eden hisse sayýsýnýn altýna düþerse, iþbu Ana Sözleþmenin Toplantý ve Karar Nisabý baþlýklý
19. maddesi ile Karýn Tespiti baþlýklý 22. maddesinde Önemli Konulara iliþkin olarak tanýnmýþ hak, imtiyaz ve izin
gereklilikleri hariç olmak üzere Tahvil, Ýntifa Senedi, Kar Ortaklýðý Belgesi Ýhracý ve Paylarýn Devri baþlýklý 8. maddesi,
Yönetim Kurulu baþlýklý 9. maddesi, Yönetim Kurulu Baþkanlýðý ve Baþkan Yardýmcýlýðý ve Murahhas Üyelik baþlýklý 10.
maddesi, Yönetim Kurulu Toplantýlarý ve Karar Çoðunluðu baþlýklý 11. maddesi, Denetçiler baþlýklý 14. maddesi, Genel
Kurul baþlýklý 15. maddesi, her türlü imtiyaz, hak ve izin gereklilikleri, hem A grubu hisseler hem de B grubu hisseler için
kendiliðinden sona erecek ve geçersiz hale gelecektir.
Ancak bu durumda iþbu Ana Sözleþmenin Toplantý ve Karar Nisabý baþlýklý 19. maddesinde belirlenmiþ Önemli Konulara
iliþkin olarak tanýnmýþ olan imtiyaz, hak ve izin gereklilikleri ise sadece ellerinde bulundurduklarý toplam hisse sayýsý Þirket
sermayesinin %10unu temsil eden hisse sayýsýnýn altýna düþen Aydýnlar veya Abraaja iliþkin olarak kendiliðinden sona
erecek ve geçersiz hale gelecek ve fakat elinde bulundurduðu toplam hisse sayýsý Þirket sermayesinin %10unu temsil eden
hisse sayýsýnýn altýna düþmemiþ olan Aydýnlar veya Abraaj Önemli Konularýn alýnmasýna iliþkin imtiyaz, hak ve izin
gerekliliklerinden yararlanmaya devam edecektir.
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Ana Sözleþme Deðiþikliði
Hesap dönemi içerisinde, 02/12/2010 günü yapýlan Olaðanüstü Genel Kurulda alýnan karar doðrultusunda, Þirket Ana
Sözleþmesinde yapýlan deðiþiklikler aþaðýda belirtilmiþtir.
ESKÝ ÞEKLÝ:
SERMAYE VE PAY SENETLERÝ
Madde 7.
Þirketin sermayesi 55,065,400.-(elli beþ milyon altmýþ beþ bin dört yüz) Türk Lirasýdýr. Sermaye her biri 1.00.- (bir) Türk
Lirasý deðerinde 27,532,700 (yirmi yedi milyon beþ yüz otuz iki bin yedi yüz) adet A grubu, 27,532,700 (yirmi yedi milyon
beþ yüz otuz iki bin yedi yüz) adet B grubu paya ayrýlmýþtýr. Pay senetleri nama yazýlýdýr.
Önceki sermayeyi teþkil eden 46,600,000.- (kýrk altý milyon altý yüz) Türk Lirasýnýn tamamý ödenmiþtir.
Bu kez artýrýlan sermayenin tamamý her biri 1.00.- (bir) Türk Lirasý deðerinde 4,232,700 (dört milyon iki yüz otuz iki bin
yedi yüz) adet A grubu, 4,232,700 (dört milyon iki yüz otuz iki bin yedi yüz) adet B grubu olmak üzere toplam 8,465,400
(sekiz milyon dört yüz altmýþ beþ bin dört yüz) adet nama yazýlý paya bölünmüþ olup, artýrýlan 8,465,400 (sekiz milyon
dört yüz altmýþ beþ bin dört yüz) Türk Lirasý sermaye ortaklar tarafýndan muvazaadan ari olarak, tamamen taahhüt edilmiþtir.
Taahhüt edilen sermayenin tamamý Genel Kurul Kararýnýn tescil ve ilanýný takip eden üç ay içinde ödenecektir.
Tüm hissedarlarýn yeni hisse çýkarýlmasý veya sermaye arttýrýlmasý durumunda rüçhan hakký vardýr.
A ve B grubu pay senetleri veya pay senetlerini temsilen çýkarýlan muvakkat ilmuhaberleri bir veya birkaç pay ihtiva eden
küpürler halinde bastýrýlabilir.
Ýþbu Ana Sözleþmenin uygulanmasý açýsýndan Baðlý Kiþi (i) hissedarlar tarafýndan doðrudan ya da dolaylý olarak kontrol
edilen kiþi; (ii) hissedarlar üzerinden doðrudan ya da dolaylý olarak kontrol sahibi olan kiþi; veya (iii) ilgili hissedar ile
ayný kiþi tarafýndan kontrol edilen kiþi anlamýna gelmektedir. Ancak B grubu hisseler açýsýndan, B grubu hissedarlar ya
da B grubu hissedarlarýn Baðlý Kiþileri tarafýndan kontrol edilen veya yönetilen fonlarýn yatýrýmcýlarý Baðlý Kiþi olarak
kabul edilmeyecektir. A grubu hissedarlar açýsýndan, Gerçek Kiþi (a) A grubu hissedar tarafýndan doðrudan kontrol edilen
kiþiler veya (b) onun eþi veya çocuklarý da Baðlý Kiþiler olarak kabul edilecektir.
Aydýnlar Mehmet Ali Aydýnlar, Hatice Seher Aydýnlar ve eþleri veya çocuklarý anlamýna gelmektedir.
Abraaj Abraaj Capital Holdings Limited, Walnut Holding Cooperatie U.A. veya Baðlý Kiþileri anlamýna gelmektedir.
(iii) Aydýnlarýn ve Baðlý Kiþilerinin birlikte ellerinde bulundurduklarý A grubu hisselerin toplam sayýsý veya (ii) Abraaj
ve Baðlý Kiþilerinin birlikte ellerinde bulundurduklarý B grubu hisselerin toplam sayýsý herhangi bir sebeple Þirket
sermayesinin %10unu temsil eden hisse sayýsýnýn altýna düþerse, iþbu Ana Sözleþmenin Toplantý ve Karar Nisabý baþlýklý
19. maddesi ile Karýn Tespiti baþlýklý 22. maddesinde Önemli Konulara iliþkin olarak tanýnmýþ hak, imtiyaz ve izin
gereklilikleri hariç olmak üzere Tahvil, Ýntifa Senedi, Kar Ortaklýðý Belgesi Ýhracý ve Paylarýn Devri baþlýklý 8. maddesi,
Yönetim Kurulu baþlýklý 9. maddesi, Yönetim Kurulu Baþkanlýðý ve Baþkan Yardýmcýlýðý ve Murahhas Üyelik baþlýklý 10.
maddesi, Yönetim Kurulu Toplantýlarý ve Karar Çoðunluðu baþlýklý 11. maddesi, Denetçiler baþlýklý 14. maddesi, Genel
Kurul baþlýklý 15. maddesi, her türlü imtiyaz, hak ve izin gereklilikleri, hem A grubu hisseler hem de B grubu hisseler için
kendiliðinden sona erecek ve geçersiz hale gelecektir.
Ancak bu durumda iþbu Ana Sözleþmenin Toplantý ve Karar Nisabý baþlýklý 19. maddesinde belirlenmiþ Önemli Konulara
iliþkin olarak tanýnmýþ olan imtiyaz, hak ve izin gereklilikleri ise sadece ellerinde bulundurduklarý toplam hisse sayýsý Þirket
sermayesinin %10unu temsil eden hisse sayýsýnýn altýna düþen Aydýnlar veya Abraaja iliþkin olarak kendiliðinden sona
erecek ve geçersiz hale gelecek ve fakat elinde bulundurduðu toplam hisse sayýsý Þirket sermayesinin %10unu temsil eden
hisse sayýsýnýn altýna düþmemiþ olan Aydýnlar veya Abraaj Önemli Konularýn alýnmasýna iliþkin imtiyaz, hak ve izin
gerekliliklerinden yararlanmaya devam edecektir.
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Ana Sözleþme Deðiþikliði
YENÝ ÞEKLÝ:
SERMAYE VE PAY SENETLERÝ
Madde 7.
Þirketin sermayesi 71,500,000 TL (yetmiþbirmilyonbeþyüzbin Türk Lirasý)dýr. Sermaye, her biri 1.00 TL (Bir Türk Lirasý)
deðerinde 35,750,000 (otuzbeþmilyonyediyüzellibin) adet A grubu, 35,750,000 (otuzbeþmilyonyediyüzellibin) adet B grubu
paya ayrýlmýþtýr. Pay senetleri nama yazýlýdýr.
Önceki sermayeyi teþkil eden 55,065,400 TLnin (ellibeþmilyonaltmýþbeþbindörtyüz Türk Lirasý) tamamý ödenmiþtir.
Bu kez arttýrýlan sermayenin tamamý her biri 1.00 TL (Bir Türk Lirasý) deðerinde 8,217,300 (sekizmilyonikiyüzonyedibinüçyüz)
adet A grubu, 8,217,300 (sekizmilyonikiyüzonyedibinüçyüz) adet B grubu olmak üzere toplam 16,434,600
(onaltýmilyondörtyüzotuzdörtbinaltýyüz) adet nama yazýlý paya bölünmüþ olup, arttýrýlan 16,434,600 TL
(onaltýmilyondörtyüzotuzdörtbinaltýyüz Türk Lirasý) sermaye ortaklar tarafýndan muvazaadan ari olarak, tamamen taahhüt
edilmiþtir.
Taahhüt edilen sermayenin tamamý Genel Kurul Kararýnýn tescil ve ilanýný takip eden onbeþ gün içinde ödenecektir.
Tüm hissedarlarýn yeni hisse çýkarýlmasý veya sermaye arttýrýlmasý durumunda rüçhan hakký vardýr.
A ve B grubu pay senetleri veya pay senetlerini temsilen çýkarýlan muvakkat ilmuhaberleri bir veya birkaç pay ihtiva eden
küpürler halinde bastýrýlabilir.
Ýþbu Ana Sözleþmenin uygulanmasý açýsýndan Baðlý Kiþi (i) hissedarlar tarafýndan doðrudan ya da dolaylý olarak kontrol
edilen kiþi; (ii) hissedarlar üzerinden doðrudan ya da dolaylý olarak kontrol sahibi olan kiþi; veya (iii) ilgili hissedar ile
ayný kiþi tarafýndan kontrol edilen kiþi anlamýna gelmektedir. Ancak B grubu hisseler açýsýndan, B grubu hissedarlar ya
da B grubu hissedarlarýn Baðlý Kiþileri tarafýndan kontrol edilen veya yönetilen fonlarýn yatýrýmcýlarý Baðlý Kiþi olarak
kabul edilmeyecektir. A grubu hissedarlar açýsýndan, Gerçek Kiþi (a) A grubu hissedar tarafýndan doðrudan kontrol edilen
kiþiler veya (b) onun eþi veya çocuklarý da Baðlý Kiþiler olarak kabul edilecektir.
Aydýnlar Mehmet Ali Aydýnlar, Hatice Seher Aydýnlar ve eþleri veya çocuklarý anlamýna gelmektedir.
Abraaj Abraaj Capital Holding Limited, Walnut Holding Cooperatie U.A. veya Baðlý Kiþileri anlamýna gelmektedir.
(i) Aydýnlarýn ve Baðlý Kiþilerinin birlikte ellerinde bulundurduklarý A grubu hisselerin toplam sayýsý veya (ii) Abraaj
ve Baðlý Kiþilerinin birlikte ellerinde bulundurduklarý B grubu hisselerin toplam sayýsý herhangi bir sebeple Þirket
sermayesinin %10unu temsil eden hisse sayýsýnýn altýna düþerse, iþbu Ana Sözleþmenin Toplantý ve Karar Nisabý baþlýklý
19. maddesi ile Karýn Tespiti baþlýklý 22. maddesinde Önemli Konulara iliþkin olarak tanýnmýþ hak, imtiyaz ve izin
gereklilikleri hariç olmak üzere Tahvil, Ýntifa Senedi, Kar Ortaklýðý Belgesi Ýhracý ve Paylarýn Devri baþlýklý 8. maddesi,
Yönetim Kurulu baþlýklý 9. maddesi, Yönetim Kurulu Baþkanlýðý ve Baþkan Yardýmcýlýðý ve Murahhas Üyelik baþlýklý 10.
maddesi, Yönetim Kurulu Toplantýlarý ve Karar Çoðunluðu baþlýklý 11. maddesi, Denetçiler baþlýklý 14. maddesi, Genel
Kurul baþlýklý 15. maddesi, her türlü imtiyaz, hak ve izin gereklilikleri, hem A grubu hisseler hem de B grubu hisseler için
kendiliðinden sona erecek ve geçersiz hale gelecektir.
Ancak bu durumda iþbu Ana Sözleþmenin Toplantý ve Karar Nisabý baþlýklý 19. maddesinde belirlenmiþ Önemli Konulara
iliþkin olarak tanýnmýþ olan imtiyaz, hak ve izin gereklilikleri ise sadece ellerinde bulundurduklarý toplam hisse sayýsý Þirket
sermayesinin %10unu temsil eden hisse sayýsýnýn altýna düþen Aydýnlar veya Abraaja iliþkin olarak kendiliðinden sona
erecek ve geçersiz hale gelecek ve fakat elinde bulundurduðu toplam hisse sayýsý Þirket sermayesinin %10unu temsil eden
hisse sayýsýnýn altýna düþmemiþ olan Aydýnlar veya Abraaj Önemli Konularýn alýnmasýna iliþkin imtiyaz, hak ve izin
gerekliliklerinden yararlanmaya devam edecektir.
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Yönetim Kurulu Baþkanýnýn Mesajý

Deðerli Paydaþlar,
Neresinden bakýlýrsa bakýlsýn, ister Türkiye olarak makro düzeyde, ister Acýbadem olarak mikro düzeyde, 2010 hepimiz için
gurur duyulacak bir yýl olmuþtur. Güçlü, vizyon sahibi, coðrafyasýnda yön belirleyici, model alýnan ülke olarak Türkiye ve
saðlýk alanýnda model olarak gösterilen Acýbadem Grubu olarak geleceði daha parlak görebilmekteyiz.
Refah seviyeleri, büyüklükleri ile gýpta ile izlediðimiz birçok Avrupa ülkesi 2008de patlak veren krizin etkisi ile acý
gerçeklerle yüzleþmek zorunda kaldý. Þirket iflaslarýný, ülke iflaslarý takip etmeye baþladý, ülkeler çapýnda tasarruf önlemleri
ve krizden çýkýþ yollarý araþtýrýlmaya baþlandý; ama maalesef þu ana kadar Avrupa ekonomisindeki daralmayý çözebilecek
cevap anahtarý bulunmuþ deðil. Ülkemiz için ise durum oldukça farklý, farklýlýðýmýz 2010 yýlýnda da tescillenmiþ durumda,
Türkiye çok uzun dönemlerden beri kriz ekonomileri ile yaþamaktan dolayý istemeyerek de olsa ciddi tecrübeler kazandý,
bu doðrultada etki azaltmak için alýnan her önlem Türkiyeyi biraz daha saðlamlaþtýrdý. 2001 yýlýnda yaþanan kriz sonrasý
mali piyasalarda hayata geçirilen yapýsal önlemler ve bugüne kadar sürdürülmesi 2008 krizinin ülkemiz üzerindeki etkisini
inanýlmaz derecede düþürdü ve Türkiye 2010da %8,9 büyüme oranýný yakaladý. Diðer taraftan dünya ekonomisi geliþmekte
olan ülkelerin, özellikle Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çinin, itici gücüyle varlýðýný sürdürmeye çalýþtý; iþte tüm dünyanýn
hayranlýkla takip ettiði bu gruba yüksek büyüme potansiyeli nedeni ile Türkiyenin de dahil edilebileceði konuþulmaktadýr
artýk.
Biz de Acýbadem olarak ülkemizin arkasýna aldýðý bu olumlu rüzgara özellikle saðlýk ve saðlýk sigortacýlýðý alanýnda katký
saðladýðýmýza inanýyoruz. Bugün Acýbadem sadece Türkiyede deðil, bulunduðu coðrafyada, hatta dünyanýn birçok bölgesinde
benzeri bulunmayan bir büyüklükte ve yaygýnlýktadýr. Acýbadem Grubu olarak ilkelerimiz doðrultusunda öncülüðümüz ve
liderliðimiz güçlenerek devam etmektedir. Coðrafyamýzdaki birçok ülkeye bilgi ve yönetim alanýnda destek olunmaya da
baþlanmýþtýr. 2011 ve takip eden yýllarda Acýbadem ismini komþu ülkelerde de saygý duyulan, referans gösterilen grup olarak
hep beraber duyacaðýz.
Acýbadem Grubunun kurumsal stratejisinin bir parçasý olarak tüm þirketler güçlü bir sinerji ile çalýþýrlar. Sunulan hizmetlerde
fark yaratma hedefine ulaþýlmasý baþarýsýnýn sýrrý bu yönetim anlayýþýnda yatar.
Acýbadem olarak sürdürülebilir, deðer yaratan sigortacýlýk anlayýþýmýz ile alanýnda öncü sigorta þirketi olma yönünde saðlam
adýmlarla ilerlemekteyiz. 2010 yýlý içerisinde yürütülen yeniden yapýlanma çalýþmalarýnýn çok kýsa sürede olumlu sonuçlarýný
aldýðýmýzý görmekten büyük mutluluk duyuyorum.
Geliþen ekonomimize paralel, sigortacýlýk sektörünün de acýmasýz fiyat rekabetinden uzaklaþarak deðer yaratmaya dönmesi
kaçýnýlmazdýr.
2010 yýlýnda, yoðun ve özverili çalýþma temposu ile katký saðlayan tüm iþ ortaklarýmýza ve çalýþanlarýmýza teþekkür ediyorum.
2011 yýlýnýn herkese saðlýk, mutluluk ve baþarý getirmesini temenni ediyorum.

Saygýlarýmla,

Mehmet Ali Aydýnlar
Yönetim Kurulu Baþkaný
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Genel Müdürün Mesajý

Deðerli Paydaþlar,
Coðrafyamýzdaki birçok ülkede yaþanan demokratikleþme ve özgürleþme taleplerini içeren halk hareketlerini ve avro
bölgesindeki ülkeler çapýnda yaþanan ekonomik çöküntüleri hep birlikte izliyoruz. Bu açýdan bakýldýðýnda ülkemiz bugün
farklý bir yerde duruyor. Arap toplumunun peþinde koþtuðu haklar, bizlere kurtuluþ savaþý sonrasý çýkýlan, yeniden inþa
döneminde armaðan edilmiþti; ekonomik anlamdaki saðlamlýðýmýz ise son 40 yýldan beri yaþadýðýmýz buhranlar sonrasý
alýnan derslerin ve son 10 yýldaki disiplinlerin eseridir. Hem özgürlükler, hem de ekonomik denge açýsýndan sahip olduðumuz
bu deðerlerin kýymetini hep beraber bilmeli, korumalý ve daha ileriye götürmeliyiz.
Ülkemiz ekonomik anlamda yapýsýný güçlendirirken sigorta sektörü de önemli aþamalardan geçmektedir. Altý yýl öncesine
baktýðýmýz zaman, sigortacýlýk matematiði açýsýndan uyguladýðýmýz yöntemler ile bugünküler arasýnda ciddi farklar
görülebilmektedir. Tüm bu farklý uygulamalarý hayata geçirirken, sigorta þirketleri de kendi iç bünyelerindeki yapýsal
deðiþikliklerini tamamlamaya çalýþtý; politikalar ve planlar geliþtirildi. Ýki temel konu üzerine yoðunlaþýldý: kýsa vadede
büyüme ve orta vadede karlýlýk. Fakat zaman geçtikçe birçok þirket ne istediði büyümeye, ne de karlýlýða ulaþabildi. Gelinen
noktada göz ardý edilebilecek bir prim büyümesi ve göz ardý edilemeyecek derecede büyük zararlarý hep beraber yaþadýk,
yaþýyoruz. Tüm sektörün mutabýk kaldýðý üzere temel sorun teminat altýna alýnan risk ile karþýlýðýnda yazýlan primlerdeki
korelasyon bozukluðudur. Hizmet ve ürün farklýlaþtýrmasýndan çok, fiyat farklýlaþtýrmasýna yoðunlaþýlýnca, gelinen noktada
sektör 100 milyonlarca lira zararla yüzleþmek zorunda kaldý. Kanaatimizce, birincisi insan, yani çalýþan föktörünü ve ikincisi
ise müþteri sadakatini yanlýþ yorumladýk !
2010 Acýbadem Sigorta için ise mihenk taþý konumundadýr; sektörümüzdeki ve iç yapýmýzdaki sýkýntýlarý aþabilmek için
2010 yýlýnda önemli projelere imza atýlmýþtýr. Verimsizliðin kaynaðý olarak karþýmýza çýkan fiyatlama, risk kabul, satýþ modeli
ve kurumsal yönetim anlayýþlarýmýzda iyileþmelere gitmek için 10 ayrý proje baþlatýlmýþ ve sonuçlandýrýlmýþtýr. Bu projelerden
4 tanesi, satýþ ve pazarlama alanýndaki yeniden yapýlandýrmaya, 2 tanesi fiyatlama ve risk kabul politika anlayýþýmýzdaki
deðiþime ve diðer 4 tanesi de kurumsal yönetim alanýndaki dönüþüm çalýþmalarýna hizmet etmiþtir, etmeye devam etmektedir.
Deðiþimi, dönüþümü gerçekleþtirmek kolay deðildir; biz de bu çalýþmalar sýrasýnda, bütün paydaþlarýmýz ile zorlu süreçler
geçirdik. Geldiðimiz noktaya baktýðýmýz zaman aldýðýmýz önlem ve yeni uygulamalarýn meyvelerini hep beraber görmeye
baþladýk, disiplinli çalýþmalarýmýzdan ödün vermediðimiz zaman deðer yaratmasý çok zor olan saðlýk branþýnda bile verimli
olmayý sürdürebileceðimizi görüyoruz.
Deðerli paydaþlarýmýz, herkesin sürekli tekrar ettiði, fakat uygulamalarý ile çeliþtiði bir anlayýþ vardýr; sürdürülebilirlik.
Ticaret hayatýnda herhangi bir konunun sürdürülebilir olabilmesi için, dört ayaðýn beklentilerinin karþýlanmasý gereklidir;
bunlar müþteri, aracý, çalýþan ve sermayedardýr. Eðer bunlardan bir tanesini gözardý ederseniz, sürdürülebilirlikten bahsetmek
çok güç olur. Acýbadem Sigorta olarak tüm bu taraflarýn hak ve menfaatlerinin korunduðu sürdürülebilirlik ilkesini
benimsemiþ durumdayýz. Uzun vadeli verimliliðin arkasýnda bizce bu yatmaktadýr.
Vizyonumuz Deðer yaratan, alanýnda lider ve pazar belirleyici þirket olmaktýr. Bu vizyon ile tüm paydaþlarýmýzla karþýlýklý
olarak deðer katmaya devam edeceðiz. 2010 yýlýnda, ülkemize, sektörümüze, þirketimize emeði geçen herkese teþekkür
ediyor, mutluluk dolu 2011 yýlýný hep beraber yaþamayý diliyorum.
Sevgi ve Saygýlarýmla,

Gökhan Gürcan
Genel Müdür
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1 Ocak 2010 - 31 Aralýk 2010 Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarýna Ýliþkin Özet Finansal Bilgiler
Faaliyetlerini, 5684 sayýlý Sigortacýlýk Kanunu ile bu kanuna dayanýlarak T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý
tarafýndan yayýmlanan diðer yönetmelik ve düzenlemeler çerçevesinde yürütmekte olan Acýbadem Saðlýk ve Hayat
Sigorta AÞ ("Acýbadem Sigorta" veya "Þirket") sigortacýlýðýn hayat, ferdi kaza ve saðlýk branþlarýnda poliçe
düzenlemektedir.
Branþ bazýnda prim üretim tutarlarýna ve branþlarýn toplam prim üretimi içindeki aðýrlýklarýna bakýldýðýnda, prim
üretiminin önemli bir kýsmýnýn Þirket'in uzun vadeli stratejileri ile paralel olarak saðlýk branþýndan kaynaklandýðý
görülmektedir.
Ferdi Kaza

Hayat

6,143,936 TL

5,309,300 TL

%5

%4

Saðlýk
123,751,578 TL
%91

SAÐLIK

Acýbadem Sigorta'nýn 31 Aralýk 2010 tarihinde sona eren yýlda saðlýk branþý prim üretimi 2009 yýlý ile karþýlaþtýrýldýðýnda
%6.4 oranýnda artýþ göstererek 123,751,578 TL seviyesinde gerçekleþmiþtir. Þirket'in saðlýk prim üretimindeki
artýþ oranýnýn, 2010 yýlý tüketici fiyat endeksi artýþ oraný olan %6.4 ile ayný seviyede olduðu görülmektedir.
2010 yýlýnda Acýbadem Sigorta'nýn saðlýk branþýna iliþkin finansal sonuçlarý aþaðýdaki gibidir.
Brüt Yazýlan Primler
2010

123,751,578

2009

116,351,624

Net Kazanýlan Primler
2010

73,034,831

2009

53,221,885

Net Gerçekleþen Tazminatlar
2010

53,739,283

2009

40,608,362

Acýbadem Sigorta'nýn 2010 yýlý saðlýk prim üretimi 2009
yýlýna oranla %6.4 seviyesinde artmýþtýr. Buna karþýlýk
Þirket'in saðlýk branþýndaki konservasyon oranýnýn
%38.5' ten %50' ye yükselmesinin de etkisiyle Net
Kazanýlan Primler bir önceki sene ile karþýlaþtýrýldýðýnda
%37.2 oranýnda artýþ kaydetmiþtir.
Net Kazanýlan Primler %37.2 oranýnda artarken, 2010
yýlýnda Net Gerçekleþen Tazminatlar bir önceki yýl ile
karþýlaþtýrýldýðýnda sadece %32.3 oranýnda artmýþ, aradaki
fark saðlýk branþýnýn karlýlýðýný olumlu yönde etkilemiþtir.
Net Kazanýlan Primler ile daha düþük oranda artan Net
Gerçekleþen Tazminatlar arasýndaki iliþki özellikle 2010
yýlýnýn ikinci yarýsýnda iyileþme göstermiþtir. Þirket'in 2010
yýlýnýn ikinci yarýsýndan itibaren yürüttüðü yeniden
yapýlandýrma projelerinin hayata geçmesi ile birlikte bu
iyileþmenin ciddi oranda bir ivme kazandýðý görülmektedir.
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SAÐLIK
Net Komisyon Gideri
2010

12,416,379

2009

9,327,713

Saðlýk Branþý Net Komisyon Gideri 2010 yýlýnda bir önceki
yýl ile karþýlaþtýrýldýðýnda %33.1 oranýnda artarak 12,416,379
TL'ye yükselmiþtir. Branþýn giderlerindeki en önemli artýþý
teþkil eden komisyon giderlerinin 2009 yýlýna kýyasla bu
derece artmasýnýn sebebi yeni açýlan acenteler dolayýsýyla
acente sayýsýnda meydana gelen artýþ ile Þirket'in prim
üretim seviyesindeki artýþ olmuþtur.

Genel Giderler
2010

13,843,036

2009

14,274,835

Saðlýk branþý Genel Giderleri 2010 yýlýnda %3.0 oranýnda
azalarak 13,843,036 TL seviyesinde gerçekleþmiþtir. Saðlýk
Branþ giderlerinin azalmasýnda en önemli neden Þirket'in
yýlýn ikinci yarýsýndan itibaren uygulamaya aldýðý disiplinli
gider kontrol yönetimidir. Azalýþtaki diðer bir önemli neden
ise toplam genel giderlerdeki branþ payýnýn azalmýþ
olmasýdýr.

Diðer Teknik Gelirler
2010

3,412,202

2009

2,029,396

Diðer Teknik Gelirler, teknik olmayan bölümden aktarýlan
yatýrým gelirleri, tahakkuk eden rücu ve sovtaj gelirleri ile
diðer sigortacýlýk teknik karþýlýklarýndaki deðiþimden
meydana gelmektedir.

Branþ Teknik Karý
2009

2010

Branþýn teknik zararý özellikle net gerçekleþen tazminatlar
ve genel giderlerdeki olumlu geliþimin etkisi ile 2010
yýlýnda 2009 yýlýna kýyasla %60.4 oranýnda iyileþerek
(8,959,628) TL' den (3,551,664) TL'ye gerilemiþtir.

-3,551,664
-8,959,628
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HAYAT
2010 yýlýnda hayat branþý prim üretiminin 2009 yýlý ile karþýlaþtýrýldýðýnda %22 oranýnda azalarak 5,309,300 TL
seviyesinde gerçekleþtiði görülmektedir. Branþtaki yeni üretimlerin varlýðýna raðmen, vade gelimlerinin ve ekonomik
etkenler dolayýsýyla iþtiralarýn her zamankinden fazla olmasý nedeniyle, hayat branþý prim üretimi geçen yýlýn
altýnda kalmýþtýr. Þirket branþlar arasýnda yoðunlaþmayý engelleyecek þekilde daðýlýmýn saðlanmasý gerektiðinin
öneminden hareketle, yürüttüðü yeniden yapýlanma projelerinde hayat branþýnýn karlýlýðýný da deðerlendirerek bu
branþtaki üretim seviyesini arttýrmaya yönelik gerekli önlemleri almaktadýr.
2010 yýlýnda Acýbadem Sigorta'nýn hayat branþýna iliþkin finansal sonuçlarý aþaðýdaki gibidir.
Brüt Yazýlan Primler
2010

5,309,300

2009

6,831,119

Net Kazanýlan Primler
2010

4,965,012

2009

6,411,632

Net Gerçekleþen Teminatlar
2010

11.239,408

2009

10,879,914

Hayat Matematik Karþýlýklarýnda Deðiþim
2010

4,216,997

2009

1,681,668

Hayat Fon Geliri
2010

5,841,634

2009

8,418,749

Acýbadem Sigorta'nýn 2010 yýlý hayat branþýndaki üretiminin
azalýþý doðrudan Net Kazanýlan Primler seviyesini etkilemiþ
ve branþýn Net Kazanýlan Primleri 2009 yýlýna oranla %22.6
oranýnda azalarak 4,965,012 TL olarak gerçekleþmiþtir.
Net Gerçekleþen Tazminatlardaki artýþýn temel sebebini,
birikim sürelerini dolduran ve vadesi gelen sigortalýlara
yapýlan ödemeler ile vadesinden önce ayrýlma talebi ile
iþtira eden sigortalýlara yapýlan tazminat ödemeleri
oluþturmaktadýr.
Branþtaki çýkýþlarýn giriþlerden fazla olmasý ve ödenen
tazminatlar sebebiyle hayat matematik karþýlýklarýndaki
deðiþim pozitif yönde gerçekleþmiþtir. 2010 yýlýnda hayat
matematik karþýlýklarýndaki deðiþim hesabý 2009 yýlý ile
karþýlaþtýrýldýðýnda %151 oranýnda artarak 4,216,997 TL
olarak gerçekleþmiþtir.
Sigortalýlara ait toplam birikim portföyünün küçülmesi ve
azalan piyasa faiz oranlarý nedeniyle hayat fon gelirleri
2010 yýlýnda bir önceki yýla göre %30.6 oranýnda azalarak
5,841,634 TL seviyesinde gerçekleþmiþtir.
Hayat Branþý net komisyon gelirleri aracýlara ödenen
komisyonlar ve reasürörlerden portföy devri karþýlýðýnda
alýnan komisyonlardan oluþmaktadýr. 2010 yýlýnda prim
üretimindeki azalýþ ve birikim poliçe sahiplerinin sistem
çýkýþlarý sebebiyle komisyon gelirleri bir önceki yýl ile
karþýlaþtýrýldýðýnda %53.1 oranýnda azalmýþ ve 107,126 TL
seviyesinde gerçekleþmiþtir.

Net Komisyon Gelirleri
2010

107,126

2009

228,364
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HAYAT
Genel Giderler
2010

829,940

2009

1,366,170

2010 yýlýnda Hayat branþý Genel Giderlerinin toplamdan
aldýðý pay üretimdeki azalýþa baðlý olarak %39oranýnda
azalarak 829,940 TL seviyesinde gerçekleþmiþtir. Genel
Giderlerin detayýna bakýldýðýnda Personel Giderlerinin bir
önceki yýla göre 255,507 TL, yönetim giderlerinin ise
115,325 TL tutarýnda azaldýðý görülmektedir.

Diðer Teknik Gelir/Gider
2010
-3,557,321

Diðer Teknik Gelir/Giderler "Yatýrým riski hayat poliçe
sahiplerine ait poliçeler için ayrýlan karþýlýklarda
deðiþim", "Tahakkuk eden rücu gelirleri", "Diðer teknik
karþýlýklarda deðiþim" ve "Diðer Teknik Gelir"
hesaplarýnýn toplamýndan oluþmaktadýr. Þirket 2009 yýlýnda
Yatýrým Riski Hayat Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler
için 3.591.880 TL tutarýnda karþýlýk ayýrmýþtýr. 2010 yýlýnda
bu karþýlýkta ilave bir artýþ olmamasý ve diðer teknik
gelir kalemlerinin pozitif etkisi nedeniyle 2010 yýlsonunda
240,823 TL tutarýnda net gelir tahakkuk ettirilmiþtir.

240,823
2009

Branþ Teknik Karý

Belirtilen etkiler nedeniyle hayat branþý teknik karý 2010
yýlýnda bir önceki yýla göre %252 oranýnda artarak 3,302,244
TL'ye ulaþmýþtýr.

3,302,244
937,007

2009

2010

Acýbadem Sigorta tarafýndan Hayat branþýnda yýllar itibari ile sigortalýlara daðýtýlan kar payý oranlarý aþaðýdaki
gibidir.

Hayat

TL Tarifeler

USD Tarifeler

Daðýtým Oraný

Avro Tarifeler

Daðýtým Oraný

Daðýtým Oraný

%90 Olan
Poliçeler Ýçin
(%)

%95 Olan
Poliçeler Ýçin
(%)

%90 Olan
Poliçeler Ýçin
(%)

%95 Olan
Poliçeler Ýçin
(%)

2006

13.47

14.22

6.34

-

4.76

-

2007

14.84

15.66

8.88

-

5.17

-

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

-

Yýl
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FERDÝ KAZA
Ferdi kaza branþý prim üretimi 2010 yýlýnda bir önceki yýl ile karþýlaþtýrýldýðýnda %60.9 oranýnda artarak 3,819,438
TL'den 6,143,936 TL'ye yükselmiþtir. 2010 yýlý tüketici fiyat endeksi artýþ oranýnýn %6.4 olduðu dikkate alýndýðýnda
ferdi kaza branþýnýn yaklaþýk %51 oranýnda reel büyüme kaydettiði görülmektedir.
2010 yýlýnda Acýbadem Sigorta'nýn ferdi kaza branþýna iliþkin finansal sonuçlarý aþaðýdaki gibidir.
Brüt Yazýlan Primler
2010

6,143,936

2009

3,819,438

Net Kazanýlan Primler
2010

3,786,406

2009

1,519,870

Net Gerçekleþen Tazminatlar
2010

2,430,686

2009

322,826

Net Komisyon Gideri / Geliri
-694,542

2010

2009

11,211

Genel Giderler
2010

1,860,826

2009

1,083,815

Diðer Teknik Gelirler
2010
2009

680,508
172,964

Branþ Teknik Karý
297,404

2010
2009

Acýbadem Sigorta'nýn 2010 yýlý ferdi kaza prim üretimi
2009 yýlý ile karþýlaþtýrýldýðýnda %60.9 oranýnda artmýþ,
bunun yanýnda Net Kazanýlan Primlerdeki artýþ oraný %149.1
olarak gerçekleþmiþtir. Net Kazanýlan Primlerdeki artýþýn
en önemli sebebi 2010 yýlýnda yazýlan primlerden reasüransa
giden payýn azalmýþ olmasýdýr. 2009 yýlýnda branþta yazýlan
tüm primlerin %36.8'si reasüröre devredilirken, 2010 yýlýnda
reasüröre devir oraný %25.8 olarak gerçekleþmiþtir.
Net Gerçekleþen Tazminatlar 2010 yýlýnda bir önceki yýla
göre %653 oranýnda artarak 2,430,686 TL olarak
gerçekleþmiþtir. Net Gerçekleþen Tazminatlardaki artýþýn
en önemli nedeni "Acýbadem Kariyer" ürünleri içerisinde
yer alan iþsizlik sigortasý teminatýnýn ekonomik geliþmelerin
de etkisiyle tahmin edilenin üzerinde tazminat getirmiþ
olmasýdýr. Þirket 6 Eylül 2010 tarihi itibarýyla söz konusu
ürünlerin satýþlarýný durdurmuþtur. Ancak yürürlükteki
poliçelerin devam eden teminatlarý dolayýsýyla söz konusu
tazminatlarýn Þirket karý üzerindeki olumsuz etkisinin 2011
yýlý ortalarýna kadar devam edeceði tahmin edilmektedir.
Prim üretimindeki artýþ nedeniyle Þirket tarafýndan aracýlara
ödenen komisyonlar önemli ölçüde artmýþ, buna karþýn
reasüröre devredilen primlerin azalmasýnýnbir sonucu olarak
reasürans komisyon gelirleri düþmüþtür. Net Komisyon
Gideri / Geliri olarak bakýldýðýnda Þirket 2009 yýlýnda
11,211 TL tutarýnda net komisyon geliri elde etmiþken,
2010 yýlýnda 694,542 TL tutarýnda net komisyon giderini
kayýtlarýna yansýtmýþtýr.
Ferdi Kaza branþý genel giderleri üretimdeki artýþýn da
etkisi ile 2010 yýlýnda %71.7 oranýnda artarak 1,860,826
TL'ye ulaþmýþtýr. Genel giderlerin detayýna bakýldýðýnda,
personel giderlerinin bir önceki seneye göre 497,663 TL,
yönetim giderlerinin 207,083 TL, dýþarýdan saðlanan fayda
ve hizmet giderlerinin 74,349 TL tutarýnda arttýðý
görülmektedir.
Diðer Teknik Gelirler, "Teknik Olmayan Bölümden
Aktarýlan Yatýrým Gelirleri", "Tahakkuk Eden Rücu
Gelirleri", "Diðer Teknik Karþýlýklarda Deðiþim" ve "Diðer
Teknik Gelirler" hesaplarýnýn toplamýndan oluþmaktadýr.
Prim üretimindeki artýþ dolayýsýyla ferdi kaza branþý teknik
olmayan bölümden aktarýlan yatýrým gelirlerindeki payýný
önemli ölçüde arttýrmýþtýr. Bunun bir sonucu olacak branþýn
diðer teknik gelir hesaplarý %293 oranýnda artarak 680,508
TL'ye ulaþmýþtýr.
Branþýn teknik karlýlýðý özellikle iþsizlik sigortasý teminatýna
iliþkin gerçekleþen tazminatlar dolayýsýyla önemli ölçüde
kayba uðramýþ ve 2010 yýlý (519,141) TL tutarýnda bir
teknik zararla kapatýlmýþtýr.

-519,141
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Genel Giderler
Þirket'in genel giderleri, özellikle 2010 yýlýnýn ikinci yarýsýndan itibaren uygulanmaya baþlanan disiplinli gider
kontrol yönetimi çerçevesinde bir önceki yýl ile karþýlaþtýrýldýðýnda yýllýk enflasyon tutarýnýn altýnda yalnýzca %1.1
oranýnda azalmýþ ve 16,533,801 TL seviyesinde gerçekleþmiþtir.
Personel giderleri bir önceki yýla göre %3.1 oranýnda azalarak 10,145,107 TL olarak gerçekleþmiþtir. 2009 yýlýna
göre azalýþýn önemli sebeplerinden biri verimlilik anlayýþý çerçevesinde hareket edilerek genel müdürlük ve bölge
müdürlüklerine baðlý olarak çalýþan personel sayýsýnýn azalmýþ olmasýdýr.
Yönetim giderleri bir önceki yýl ile hemen hemen ayný seviyede gerçekleþmiþtir. Söz konusu giderler toplamý 2009
yýlýna göre %0.1 azalarak 3,983,055 TL seviyesinde gerçekleþmiþtir. Uygulanan disiplinli gider kontrol yönetimi,
bu giderlerin artmamasýnda etkili olmuþtur.
2010 yýlýnda Acýbadem Sigorta uzun bir süredir organize edilmeyen yýllýk acenteler toplantýsýný Antalya'da
düzenlemiþtir. Buna raðmen 2010 yýlýnda Pazarlama ve Satýþ giderleri çeþitli tasarruf tedbirleri sayesinde bir
önceki seneye göre yalnýz %1.8 oranýnda artýþ göstermiþtir.
Dýþarýdan saðlanan fayda ve hizmet giderleri 2010 yýlýnda IT alanýnda ve yeni organizasyonel yapýlanmalar sebebiyle
alýnan danýþmanlýk/denetim giderlerinin etkisiyle %55.4 oranýnda artmýþtýr. Tutarsal olarak bakýldýðýnda söz konusu
artýþ miktarý 418,033 TL'dir.
Diðer faaliyet giderleri çeþitli vergi ve harçlar, sigorta þirketleri birlik aidatlarý, kurul aidatlarý vb. giderlerden
oluþmaktadýr.
Genel Giderlerin ana kalemler itibarýyla detayý aþaðýdaki gibidir.

Personele Ýliþkin Giderler
Yönetim Giderleri
Pazarlama ve Satýþ Giderleri
Dýþ.Saðl.Fayda ve Hizm.Giderleri
Diðer Faaliyet Giderleri
Toplam Genel Giderler

2010 Yýlý (TL)

2009 Yýlý (TL)

Artýþ %

10,145,107

10,469,253

-3.1%

3,983,055

3,986,666

-0.1%

596,976

586,658

1.8%

1,173,156

755,123

55.4%

635,507

927,120

31.5%

16,533,801

16,724,819

-1.1%
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Yatýrým Gelirleri ve Giderleri
Þirket'in yatýrým gelirleri 2010 yýlýnda uygulamaya alýnan etkin varlýk yönetimi politikalarý çerçevesinde bir önceki
yýl ile karþýlaþtýrýldýðýnda %54 oranýnda artýþ göstermiþtir.
Birikimli hayat poliçelerinden kaynaklý yabancý para cinsinden varlýk ve yükümlülükler arasýndaki fark Þirket'in
uzun pozisyon taþýmasýna neden olmaktadýr. Yabancý para cinsinden varlýk ve yükümlülüklerin etkin yönetimi ile
kurlardaki hareketler Þirket lehine deðerlendirilmiþ ve kambiyo karý %258 oranýnda artarak 1,941,133 TL seviyesinde
gerçekleþmiþtir. Arazi, arsa ve binalardan elde edilen gelirlerdeki artýþ, Þirket'in kullanýmýnda olan ve yatýrým
amaçlý gayrimenkullerin deðerinin artmasý sonucu önceki yýllarda ayrýlmýþ olan deðer düþüklüðü karþýlýklarýnýn
246,687 TL tutarýndaki kýsmýnýn geri çevrilmesinden kaynaklanmaktadýr.
Yatýrým Gelirleri
2010 Yýlý (TL)

2009 Yýlý (TL)

Artýþ %

Finansal Yat. Nakde Çevril.Elde Edilen Karlar

2,789,634

564,915

393.8%

Finansal Yatýrýmlarýn Deðerlemesi

2,059,256

2,835,563

-27.4%

Finansal Yatýrýmlardan Elde Edilen Gelirler

1,975,203

1,898,301

4.1%

Kambiyo Karlarý

1,941,133

541,209

258.7%

297,867

43,405

586.3%

9,063,093

5,883,393

54.0%

Arazi,Arsa ve Binalardan Elde Edilen Gelirler

Toplam Yatýrým Gelirleri
Yatýrým Giderleri

2010 Yýlý (TL)

2009 Yýlý (TL)

Artýþ %

3,411,222

1,571,322

117.1%

Kambiyo Zararlarý

521,490

216,012

141.4%

Amortisman Giderleri

415,579

519,092

-19.9%

Yatýrýmlarýn Nakde Çevril.Oluþan Zararlar

149,281

-

100.0%

Yatýrým Yönetim Giderleri - Faiz Dahil

-

509

-100.0%

Yatýrýmlar Deðer Azalýþlarý

-

913,167

-100.0%

79,595

-

100.0%

Teknik Bölüme Aktarýlan Yatýrým Gelirleri

Diðer Yatýrým Giderleri
Toplam Yatýrým Gelirleri

4,577,165

3,220,104

42.1%

Net Etki

4,485,927

2,663,290

68.4%
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Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle Ýlgili Olarak Araþtýrma ve Geliþtirme Uygulamalarý
Sektörün en güçlü saðlýk þirketlerinden biri olan Acýbadem Sigorta, genel ekonomik ve sektörel geliþmeler ve sigortalýlarýn
deðiþen ihtiyaçlarý doðrultusunda, hýzlý aksiyon alabilme yeteneði ile ve Acýbadem Grubunun saðlýk sektöründe elde ettiði
baþarý ve tecrübelerini sigortacýlýða yansýtarak 2010 yýlýnda birçok yeniliðe imzasýný atmýþtýr.
2010 yýlýnda Þirket üst ve orta kademe yöneticilerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Arama Konferasýnda SWOT analizi
yapýlarak faaliyet gösterilen sektör ve alanlardaki genel akýmlar belirlenmiþ, Þirket için fýrsat ve tehdit oluþturan dýþ faktörler
ile Þirketin güçlü ve zayýf yönlerinin sistematik olarak deðerlendirilmesi sonucunda Þirketin hedefleri belirlenmiþtir. Bu
hedeflere ulaþýlmasý için geliþtirilen stratejiler doðrultusunda 2010 yýlýnýn ikinci yarýsýnda Dönüþüm adý verilen bir
yeniden yapýlanma sürecinden geçilmiþtir/ geçilmektedir.
Bireysel iþlerin, portföy içerisindeki aðýrlýðýnýn artýrýlmasý hedefi doðrultusunda yapýlan çalýþmalar kapsamýnda 15 yeni
ürün piyasaya sunulmuþtur. Ürün yelpazesinin geniþletilmesi ile farklý ihtiyaçlara cevap verebilmek ve geniþ kitlelere
ulaþarak pazarýn geniþletilmesi amaçlanmýþtýr. Farklý teminat kapsamý, limit, katýlým payý ve muafiyet seçenekleri sunan
Gündüz, Ayna, Deniz, Güneþ, Toprak, Sema ve Gece saðlýk ürünlerinin yanýsýra bölgesel çalýþmalar da yapýlmýþtýr. Acýbadem
Kayseri Hastanesinde geçerli Destek 38 ürünü bunun güzel bir örneðidir.
Seyahat saðlýk ürünlerinin teminatlarý zenginleþtirilerek farklý planlar çýkarýlmýþtýr.
Karlýlýk ekseninde hayat branþý üretiminin artýrýlmasý hedefi doðrultusunda, Ekin ve Göknar gibi rekabetçi ürünler
geliþtirilmiþ ve Okul ve Kredi gibi mevcut ürünlerimizin bir kýsmý rekabet gücünü artýrýcý yönde revize edilmiþtir.
Sigortalanmamýþ risk gruplarýna iliþkin araþtýrmalar yapýlmýþ, ferdi olarak satýlabilirlik özelliði yüksek olan Çýnar ürünü
yeni kaza teminatlarý ile zenginleþtirilmiþtir. Ayrýca Söðüt ve Meþe ürünleri de kaza branþý ürün gamýnda piyasaya
sunulmuþtur.
Acýbadem Sigorta, 2010 yýlýnda geliþtirilen yeni ürünleri ile güçlenerek faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bireysel iþlerin þirket portföyü içerisindeki aðýrlýðýnýn artýrýlmasý hedefine ulaþýlmasýnda önemli rolü bulunan direkt satýþ
örgütü yeniden yapýlandýrýlmýþ; dinamik bir organizasyon yapýsý içerisinde performans odaklý, geliþim imkanlarý sunan
bir sistem oluþturulmuþtur.
Acente kanalýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý çalýþmalarý kapsamýnda; acente performansýnýn sadece üretime deðil birçok
kritere göre daha adilane ve objektif bir þekilde deðerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi esasýna dayalý bir kazan  kazan
sistemi olan acente puanlama modeli oluþturulmuþtur. Diðer taraftan Ortak Akýl Modeli ile acentelerin fikir ve önerileri
ile Þirket karar alma süreçlerinde daha etkin olacaklarý bir iletiþim platformu olan Acýbadem Sigorta Acenteler Komitesi
oluþturulmuþ ve 2010 yýlý içerisinde çalýþmalarýna baþlamýþtýr.
2010 yýlý içerisinde yürütülen çalýþmalardan bir diðeri de, kurumsal müþterilerimizin ihtiyaçlarý doðrultusunda saðlýk
sigortasý giderlerinin optimizasyonuna destek vermek odaklý olarak kurumsal verimlilik yaklaþýmý geliþtirilmesi olmuþtur.
Bu kapsamda, kurumsal müþterilerimiz ile uzun vadeli, sürdürülebilir, deðer yaratan iþ ortaklýðý yaratmak amacýyla
-

Ýhtiyaçlarýn doðru belirlenmesi ve ihtiyaçlara uygun hizmet ve ürünler sunulmasý
Bütçe yönetimi
Önleyici bakým ve yaþam tarzý önerileri, eðitim programlarý ile saðlýk yönetimi
Danýþman uzman hekim uygulamalarý, koçluk hizmetleri ile hastalýk yönetimi
Sigortalý yakýnlarýna indirim imkanlarý sunulmasý ve sadakat programlarý desteði ile çalýþan memnuniyet yönetimi

hizmetleri sunulmaktadýr.
16.12.2010 tarihinde yayýna giren yeni internet sitesi, sürekli güncellenen içeriði ile Þirket politikalarý baþta olmak üzere
yeni ürün ve uygulamalarýn aktarýlmasýnda ve tüm paydaþlarla iletiþimi güçlendirmede en etkili iletiþim platformlarýndan
biri olarak kullanýlmaktadýr. Ayrýca Þirket kurumsal kimliðinin bir aynasý olarak yeni görselliði ile Acýbadem Sigorta
markasýnýn konumlandýrýlmasýnda önemli rol oynamaktadýr.
Þirketlerin uzun soluklu baþarýlarýnýn insana yatýrýmdan geçtiði inancýyla Kiþiye deðer katmak  Kiþinin deðer katmasýný
saðlamak ana felsefesinden hareketle çalýþanlarýn hem öðrenen hem de öðreten bireyler olarak kiþisel ve mesleki geliþimlerine
katký saðlamak üzere bir interaktif sürekli geliþim akademisi olan AKADEMÝA hayata geçirilmiþtir.
2010 yýlýnda yürütülen çalýþmalarýn kýsa sürede pozitif geri dönüþlerini almanýn mutluluðu ile, Þirketimiz hedeflerine
ulaþýlmasý ve baþarýnýn sürdürülebilir kýlýnmasýna yönelik olarak araþtýrma geliþtirme çalýþmalarý kararlýlýkla sürdürülmektedir.
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Sosyal Sorumluluk Projeleri
Acýbadem Sigorta olarak 2010 yýlýnda deðer yaratmak felsefesi ile çýktýðýmýz yolculuðumuzu, kurumsal sosyal sorumluluk
alanýndaki çalýþmalarýmýzý hýzlandýrarak geniþletmekteyiz.
Hayata Deðer adýný verdiðimiz sosyal sorumluluk çalýþmalarýmýzýn önemli farký, sürekli, yakýn temas içinde ve kurum
ile çalýþanýmýzýn el ele vererek yürütüyor olmasýdýr. Bu yolla insan olarak, kendimizden baþka kiþileri biraz daha fazla
tanýyarak, empati kurmayý, paylaþabilmeyi ve az veya çok olmasýna bakmaksýzýn sahip olduklarýmýzýn farkýna varmayý
hedefliyoruz.
Bu çalýþmalarýmýzýn ilkini 31 Aralýk 2010 Cuma günü Sosyal Hizmetler Kurumu Kartal Emrullah Turanlý Çocuk Yuvasýný
ziyaret ederek gerçekleþtirdik. (24 kýz, 35 erkek) 59 küçük insanýn kocaman hayatlarýna karþýlýksýz sevgi, hoþgörü ve þefkat
ile küçük bir dokunuþ yapabilmek, hayatlarýna bir damla deðer katabilmek için
Acýbadem Sigorta olarak her bir çocuðumuza özel, yeni yýl hediyesi olarak giyim malzemelerinden oluþan bir hediye
çantasý hazýrladýk. Ayrýca çalýþanlarýmýz da oyuncak vb. hediyeler ile bireysel katkýda bulundular. Ama en önemlisi sevginin,
severek ve sevilerek öðrenileceði ve sadece çocuk olduklarý için sevilmeye deðer olduklarý düþüncesi ile çalýþanlarýmýzýn
hediyeler ile birlikte verilmek üzere el yazýlarý ile yazdýklarý mektuplar oldu.
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Yönetim Kurulu
Mehmet Ali Aydýnlar
Yönetim Kurulu Baþkaný

1981 yýlýnda Mali Müþavir olarak iþ hayatýna baþlayan Mehmet Ali Aydýnlar, 1993 yýlýnda
Acýbadem Hastanesi ile saðlýk sektörüne adým attý. 1998 yýlýnda Dünya Genç Giriþimcisi
Ýþadamý Yarýþmasýnda Yönetimde Mükemmeliyet ödülüne layýk görüldü. Mehmet Ali
Aydýnlar 2006 yýlýnda Ekonomist Dergisi'nin düzenlediði "Yýlýn Ýþ Ýnsaný" anketinde,
"Yýlýn Erkek Giriþimcisi" ve Dünya Gazetesi ve Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Fakültesi
tarafýndan Yýlýn Ýþletmecisi seçildi. Acýbadem Saðlýk Grubu 2006 yýlýnda Referans
Gazetesi tarafýndan Türkiye'nin En Hýzlý Balýðý seçildi. Mehmet Ali Aydýnlar 2007
yýlýnda da Saðlýk Gönüllüleri Derneði tarafýndan "Saðlýða En Çok Gönüllü Katkýda
Bulunan Kiþi" ödülünü aldý. Aydýnlarýn Dumlupýnar Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsünden Fahri Doktora unvaný bulunmaktadýr.
Aydýnlar, þirketimizin Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevini yürütmektedir.

Selçuk Yorgancýoðlu
Yönetim Kurulu Baþkan Vekili
Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Yorgancýoðlu, New
Haven Üniversitesi Finans Bölümü'nde MBA yapmýþtýr. 1992-2000 yýllarý arasýnda
Interbank, ABN-Amro Bank ve Finansbank gruplarý bünyesinde çeþitli görevlerde bulunan
Yorgancýoðlu, 2000 yýlýndan itibaren ise Deutsche Bank Londra'da geliþmekte olan
Piyasalar Yatýrým Bankacýlýðý grubunda Yönetici Direktör olarak görev yapmýþtýr.
Nisan 2007-Mart 2008 tarihleri arasýnda ise Deutsche Bank Türkiyede Genel Müdürlük
görevini yürütmüþtür.
Selçuk Yorgancýoðlu, Acýbadem Sigorta Yönetim Kurulu Baþkan Vekili görevinin yaný
sýra Abraaj Capital'in Türkiye'den sorumlu Ýcra Direktörlüðü görevini de yürütmektedir.

Gökhan Gürcan
Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi
1972 doðumlu olan Gökhan Gürcan, Marmara Üniversitesi Ýþletme Bölümü mezunu olup
yine ayný üniversitenin Endüstri Mühendisliði bölümüne baðlý MIS ihtisas programýný
tamamladýktan sonra MBA eðitimini Yeditepe Üniversitesinde almýþ, Koç Üniversitesinde
Koç Holding iþbirliði ile düzenlenen MDP programýný da baþarý ile tamamlamýþtýr.
1996-2008 yýllarý arasýnda Koç Allianz bünyesinde stratejik planlama, mali iþler ve çok
sayýda yapýlanma projesinde yöneticilik görevlerini üstlenmiþ; yine ayný dönemde Yapý
Kredi Bankasýnýn satýn alýnmasý dahil olmak üzere çok sayýda özel projede Koç Holding
adýna görevler üstlenmiþtir. 2008 yýlýnda Ergo Grubu Holdingin kurulmasý görevi için
ERGOya transfer olmuþ, Holdingin kurulmasý görevi sonrasýnda CRO ve ERGOÝSVÝÇRE
Portföy Yönetimi A.Þ., ERGOÝSVÝÇRE Emeklilik ve Hayat A.Þ., ERGOÝSVÝÇRE Sigorta
A.Þ Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmüþtür.
10/05/2010 tarihinden itibaren þirketimizde Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.
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Yönetim Kurulu
Ashish Dave
Yönetim Kurulu Üyesi
Ashish Dave, Londrada ve Körfez Bölgesinde, Giriþim Sermayesi Müþteri Danýþmanlýðý
alanýnda edinmiþ olduðu 11 yýlý aþkýn tecrübesi vardýr. Baþarýlarýnýn arasýnda,
KPMG/Dubainin ortaklarý arasýnda sergilemiþ olduðu görevler de yer almaktadýr.
KPMGde Güney Asya ve Ortadoðunun giriþim sermayesi danýþmanlýk hizmetlerinden
sorumlu olarak çalýþmýþtýr. Görevde iken, Körfez Bölgesi, Avrupa ve Amerikanýn birçok
önde gelen giriþimci kuruluþlarýna, Birleþme ve Satýnalma konularýnda deðerlendirme
çalýþmalarý, Muhasebe ve Finans alanlarýnda danýþmanlýk hizmeti sunmuþtur. KPMGdeki
görevi sýrasýnda, Banka, Sigorta, Fon Yönetimi, Perakende Satýþ, Ýnþaat ve Nakliye
sektörlerinde de çok sayýda müþteri ile çalýþmýþtýr. Dave, Ýngiltere ve Galler Yeminli Mali
Müþavirler Enstitüsünün Ortak Üye ve Yönetim Kurulu Üyesidir.
Dave, þirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer almaktadýr.

Ömer Topbaþ
Yönetim Kurulu Üyesi
Topbaþ, Boðaziçi Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümü
mezunudur. Ýþ hayatýna 1990 yýlýnda Baþaran Serbest Muhasebecilik ve Mali Müþavirlikte
Denetçi olarak baþlayan Topbaþ, ayný firmada 1992-1996 yýllarý arasýnda Kurumsal Finans
Müdürlüðü görevini yürütmüþtür. 1996-1997 yýllarýnda Alternatifbankta Kurumsal Finans
Müdürü olarak görev yapan Topbaþ, 1997-2006 yýllarý arasýnda Garanti Bankasýnda
sýrasýyla Yatýrým Bankacýlýðý Koordinatörü ve Yatýrým Fonlarý Yönetim Kurulu Üyeliði
yapmýþtýr. 2006-2007 yýllarý arasýnda Merrill Lynch Menkul Deðerlerde Genel Müdür
görevini üstlenen Topbaþ, 2008 Aðustos ayýndan itibaren Strateji Menkul Deðerlerde
Fon Yöneticisi ve Bosphorus Umbrella Sicav Plcde Kurucu Yönetici olarak görev
yapmýþtýr. Osmanlý Menkul Deðerler þirketinde Yönetim Kurulu Baþkaný olarak görevini
yürüten Topbaþ, ayrýca þirketimizde Yönetim Kurulu Üyesidir.

Matteo Stefanel
Yönetim Kurulu Üyesi
Matteo Stefanel, Abraaj yatýrým ekibine katýlýmý ile Avrupa, Amerika ve Ortadoðuda
gerçekleþtirdiði 60ý aþkýn M&A iþlemi sayesinde edinmiþ olduðu 12 yýllýk giriþim
sermayesi ve yatýrým bankacýlýðý tecrübesini de beraberinde getirmiþtir.
Abraaja katýlýmý öncesinde, Marfin Investment Group bünyesinde Yatýrým Öneri Komitesi
Baþkaný olarak görev almýþtýr. Tüm Ýcra iþlemlerini yürüttüðü liderlik görevinin yaný sýra,
bankacýlýk grubunun Ýcra Kurulu Üyeliði eþliðinde grubun Yatýrým Bankasý IBGde grubun
CEOsu olarak görev alarak da adýndan baþarýyla söz ettirmiþtir. Yakýn geçmiþte, Ýtalya,
Güneydoðu Avrupa ve Ortadoðu Finans Kurumlarý Sorumlusu olarak Deutsche Bankda
Murahhas Üyelik de yapmýþ olan Matteo Stefanel, müþterileri için çok sayýda öz sermaye,
borçlanma ve türev ürünlere iliþkin iþlemlerine liderlik etmesinin yaný sýra finans sektöründe
birleþme, satýnalmalar, özelleþtirme ve yeniden yapýlanma faaliyetlerine odaklanmýþtýr.
Tüm bu görevlere ek olarak, Citigroup, Credit Suisse ve Wassesrein Perella kuruluþlarýnda
Kimya, Sanayi, Savunma Sanayi ve TMT gibi çok sayýda sektörde Yatýrým Bankacýlýðý
alanýnda Birleþme ve Satýnalmalar Uzmaný olarak hizmet vermiþtir.
Stefanel, Oxford Üniversitesi, Felsefe, Siyaset ve Ekonomi bölümlerinden þeref derecesi
ile mezun olmuþtur.
Stefanel, þirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer almaktadýr.
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Denetleme Kurulu
Ozan Yazýcý
1996 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Ýngilizce Ýktisat Bölümünden mezun olduktan sonra, 2001 yýlýnda
Marmara Üniversitesi Ýþletme Ana Bilim Dalýnda Ýngilizce Muhasebe Finansman Yüksek Lisans eðitimi almýþtýr.
1998-2004 yýllarý arasýnda Grant Thornto International Yönetim Danýþmanlýðý þirketinin Türkiye organizasyonunda Denetim
Müdürü olarak görev yapmýþtýr. Sermaye piyasalarý, uluslararasý raporlama, þirket birleþmeleri ve baðýmsýz denetim
konularýnda tecrübe sahibidir. 2004-2008 yýllarý arasýnda Acýbadem Saðlýk Grubunda Denetim ve Raporlama Müdürü
olarak görev yapmýþ, Ocak 2009dan itibaren de Sermaye Piyasasý ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü olarak çalýþmaktadýr.
M. Erdoðan Öcal
Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesinden mezun olmuþ, mesleki kariyerine Maliye Bakanlýðýnda Gelirler Kontrolörü
olarak baþlamýþ ve 14 yýl hizmet vermiþtir. PriceWaterHousea 1985 yýlýnda vergi müdürü olarak katýlmýþtýr; 2006 yýlýnda
ortak olarak emekli olmuþtur. Mesleki kariyeri boyunca pek çok seminere konuþmacý olarak katýlmýþ ve birçok makalesi
yayýnlanmýþ ve yayýnlanmaktadýr. Uluslararasý vergilendirme, özellikle transfer fiyatlandýrmasý konusunda çok geniþ bilgi
ve tecrübeye sahiptir. Pek çok þirkete vergi, yapýlanma, satýn alma-birleþme, gümrük mevzuatý ve yabancý sermaye
konularýnda danýþmanlýk hizmeti vermiþ ve vermektedir. Mesleðine halen Yeminli Mali Müþavir olarak; PWC müþterilerine
ve diðer müþterilere danýþmanlýk yapmaya devam etmektedir. Ayrýca, Bilgi Üniversitesinde 7 senedir Türk vergi sistemi
dersleri vermekte olup, çok iyi derecede Ýngilizce bilmektedir.
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Ýcra Kurulu
Gökhan Gürcan
Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi
1972 doðumlu olan Gökhan Gürcan, Marmara Üniversitesi Ýþletme Bölümü mezunu olup
yine ayný üniversitenin Endüstri Mühendisliði bölümüne baðlý MIS ihtisas programýný
tamamladýktan sonra MBA eðitimini Yeditepe Üniversitesinde almýþ, Koç Üniversitesinde
Koç Holding iþbirliði ile düzenlenen MDP programýný da baþarý ile tamamlamýþtýr.
1996-2008 yýllarý arasýnda Koç Allianz bünyesinde stratejik planlama, mali iþler ve çok
sayýda yapýlanma projesinde yöneticilik görevlerini üstlenmiþ; yine ayný dönemde Yapý
Kredi Bankasýnýn satýn alýnmasý dahil olmak üzere çok sayýda özel projede Koç Holding
adýna görevler üstlenmiþtir. 2008 yýlýnda Ergo Grubu Holdingin kurulmasý görevi için
ERGOya transfer olmuþ, Holdingin kurulmasý görevi sonrasýnda CRO ve ERGOÝSVÝÇRE
Portföy Yönetimi A.Þ., ERGOÝSVÝÇRE Emeklilik ve Hayat A.Þ., ERGOÝSVÝÇRE Sigorta
A.Þ Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmüþtür. 10/05/2010 tarihinden itibaren
þirketimizde Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.
E. Iþýl Ýlter
Satýþ ve Pazarlama Genel Müdür Yardýmcý
Ýlter, Yýldýz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü mezunudur. Ýþ hayatýna 1995 yýlýnda Aviva
Hayat ve Emeklilik Satýþ ve Pazarlama departmanýnda baþlayan Ýlter, 2007 yýlýna kadar
bu þirkette çeþitli kademelerde ve en son olarak da Kurumsal Müþteriler Bölümü Direktörü
olarak tüm Türkiyedeki organizasyonu yönetmiþtir. Daha sonra filo kiralama sektörünün
yabancý sermayeli firmasý olan Hedef Filo Hizmetlerinin, üst düzey yöneticilik görevini
yürüten Ýlter, satýþ pazarlama, iþ geliþtirme ve insan kaynaklarý departmanlarýndan sorumlu
direktör olarak çalýþmýþtýr. Ýlter, Bilgi Üniversitesinde Ýþletme masterýna devam etmektedir.
Þirketimizdeki görevine 02/09/2009 tarihinde baþlayan Ilter, Satýþ ve Pazarlamadan
sorumlu Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütmektedir.
A. Ercüment Kepkep
Teknik Genel Müdür Yardýmcýsý
1965 doðumlu olan Kepkep Boðaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunudur.
Kariyerine 1990 yýlýnda Halk Yaþam Sigorta teknik departmanda baþlamýþtýr. 1991 ile
2006 yýllarý arasýnda Koç Allianz Hayat Sigorta teknik departmanda çeþitli görevler almýþ,
1997 ile 2004 yýllarý arasýnda Teknik Departman yöneticiliði yapmýþtýr. Kepkep ayrýca
Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði  Hayat Ýnceleme Araþtýrma Komitesi
üyeliðini de yürütmüþ ve 2004 ile 2006 yýllarý arasýnda yine ayný þirkette Ürün ve Proje
Geliþtirme Departmaný Yöneticiliði yapmýþtýr. 2006 ile 2009 yýllarý arasýnda ise Allianz
Hayat ve Emeklilik þirketinde Kurumsal Pazarlama yöneticiliði yapmýþtýr.
06/08/2010 tarihinde þirketimizdeki görevine baþlayan Kepkep, Reasürans Ýþlemleri,
Fiyatlandýrma, Risk Kabul, Hayat Teknik, Saðlýk Üretim, Teknik Karþýlýklar, Ürün
Geliþtirme, Grup Satýþ Destek, Grup Pazarlama Destek, Projeler Destek görevlerinden
sorumludur.
Abdullah Yüksel
Mali ve Ýdari Ýþler Genel Müdür Yardýmcýsý
1977 doðumlu olan Yüksel, Marmara Üniversitesi Ýþletme Bölümü mezunudur. Çalýþma
hayatýna Eylül 2000 tarihinde KPMG denetim þirketinde baþlayan Yüksel, birçok önemli
þirketin denetim faaliyet süreçlerinde yer aldý. 10 yýl boyunca KPMG denetim þirketinde
görev yapan Yüksel, kýdemli denetim müdürü olarak görevini sürdürmüþtür.
01/10/2010 tarihinde þirketimize atanan Yüksel, Mali ve Ýdari Ýþler Genel Müdür
Yardýmcýlýðý görevini yürütmektedir.
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Ýcra Kurulu
Emel Varol
Tazminat ve Anlaþmalý Kurumlar Genel Müdür Yardýmcýsý
1971 doðumlu olan Varol, Ýstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemþirelik Yüksek
Okulundan mezun olduktan sonra ayný okulda Halk Saðlýðý üzerine yüksek lisans yapmýþtýr.
Ýþ hayatýna 1989-1995 yýllarý arasýnda Þiþli Devlet Hastanesi Nöroloji Yoðun Bakým
Hemþireliði yaparak baþlamýþ daha sonra 1995-1998 yýllarý arasýnda MedNet Ýþlem
Merkezi Provizyon ve Bordro Birimi Uzmaný ve 1998 yýlýnda Demir Hayat Sigorta
A.Þ.ne geçerek sýrasý ile orada; Anlaþmalý Kurumlar, Provizyon ve Tazminat Departmaný
Yetkilisi (19982000), Yönetmeni (20002002) Müdür Yardýmcýsý (20022003), Müdür
(20032005), Grup Müdürü (20052006) olarak çalýþmýþtýr. Evli ve bir çocuk annesidir.

Elçin Yýlmaz
Ýç Operasyonlar Koordinatörü
1979 Mersin doðumlu olan Yýlmaz, Boðaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur.
Ýþ hayatýna 2002 yýlýnda Anadolu Sigortada baþlamýþtýr. Anadolu Sigortada Teftiþ Kurulu,
Bilgi Ýþlem ve Hasar departmanlarýnda olmak üzere aðýrlýklý olarak mevcut iþ yapýþlarýn
analizi, operasyonel risklerin deðerlendirilmesi, süreç verimliðinin artýrýlmasý gibi konularda
çalýþmýþtýr. 2006  2008 yýllarý arasýnda Aksigortada acente satýþ kanalýnýn yönetilmesi
ile ilgili çeþitli sorumluluklar alan Yýlmaz, 2008 yýlýnda ERGO grubuna katýlmýþtýr. ERGO
Grubunda ERÝN direkt satýþ örgütünün operasyonel süreçlerinin yapýlanmasýnda yöneticilik
görevi üstlenmiþ olan Yýlmaz, son olarak ERGO grup þirketleri bünyesinde iç kontrol ve
risk yönetim sistemlerinin kurulmasý, süreçlerin yapýlandýrýlmasý gibi projelerdeki
görevlerinin yanýsýra kurumsal yönetim ve uyum fonksiyonlarýndan sorumlu yönetici
olarak çalýþmýþtýr. Yýlmaz, iyi derecede Ýngilizce bilmektedir. Elçin Haným Þirketimizde
Hukuk, Ýç Denetim, Ýç Kontrol, Risk Yönetimi, Uyum, MIS birimlerinin yaný sýra tüm
þirketin süreç yapýlandýrmasýndan sorumlu olarak direkt Genel Müdüre baðlý görev
yapacaktýr.

Uður Altundað
Ýnsan Kaynaklarý ve Ýdari Ýþler Koordinatörü
1968 doðumlu olan Altundað, Gazi Üniversitesi, Ý.Ý.B.F. Çalýþma Ekonomisi ve Endüstriyel
Ýliþkiler Bölümü mezunudur. 1994 Yýlýnda Turtel Turizm Grubunda çalýþma yaþamýna
baþlayan Altundað, daha sonra Galatasaray Spor Kulübü ve Universal Sigortada Ýnsan
Kaynaklarý ve Ýdari Ýþler yöneticiliði yapmýþtýr.

Z.Bahadýr Kotan
Satýþ ve Pazarlama Koordinatörü
1977 Ýstanbul doðumlu olan Kotan Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliði mezunudur.
1998 yýlýnda Müþteri Temsilcisi olarak þirketimizde göreve baþlayan Kotan, sýrasýyla
Birim Yönetmeni, Þube Yönetmeni, Þube Müdürü, Marmara Bölge Müdür Yardýmcýlýðý,
Acenteler Müdürlüðü görevini yürütmüþtür. Aðustos 2005'te Askerlik görevi nedeni kýsa
bir süre iþ hayatýna ara verdikten sonra Þubat 2006 itibari ile tekrar aramýza katýlmýþtýr.
Halen Maltepe Üniversitesi'nde Ýþletme Yüksek Lisansý'na devam eden Kotan evli, bir
çocuk babasýdýr.
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Ýç Sistemler

Yüksel Sinangil
Ýç Denetim Müdürü
Konya doðumlu olan Sinangil, Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Fakültesi Mzeundur.1995
yýlýnda Ýsviçre Hayat Sigorta A.Þde Müþteri Temsilcisi olarak sigortacýlýða baþlayan
Sinangil, ayný þirkette Pazarlama, Müþteri Hizmetleri, Proje Geliþtirme ve Ýç Denetim
Departmanlarýnda yöneticilik yapmýþtýr.2007 yýlý Ocak ayýndan itibaren Þirketimizin Ýç
Denetim Müdürüdür.

Volkan Güllü
Risk Yönetimi Sorumlusu
1979 Ýstanbul doðumlu olan Güllü, Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Bölümü mezunudur ve
2006 yýlýnda Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfýnýn ihtisas programýný birincilikle bitirmiþtir
ve iyi derecede ingilizce bilmektedir. Ýþ hayatýna 2000 yýlýnda Dataassist Bilgisayar ve
Danýþmanlýk A.Þ.de baþlayan Güllü, 2004-2006 yýllarý arasýnda Ray Sigorta Yangýn
Departmanýnda Underwriter olarak çalýþmýþtýr. 2006-2009 yýllarý arasýnda Allianz
Grubunda Bütçe Planlama ve Raporlama uzmaný olarak görev yapan Güllü, son olarak
ERGO grubunda müdür yardýmcýsý konumunda, kýdemli denetçi olarak görev yapmýþtýr.

Fatma Gülcan Þahin
Ýç Kontrol Sorumlusu
1969 doðumlu olan Þahin, Mimar Sinan Üniv., Fen ve Edebiyat Fakültesi Ýstatislik
Bölümü mezunudur.1993 yýlýnda Ýstanbul Üniv. Ýktisat Fakültesi/Ýstatistik bölümünde
yükseklisans eðitimini tamamlamýþtýr.Devlet ÝstatistikEnstitüsü / Bilgi-Ýþlem Dairesinde
çalýþma yaþamýna baþlayan Þahin, daha sonra Baþak Hayat ve Saðlýk Sigortada Þef
Yardýmcýlýðý ve Bayýndýr Hayat Sigortada Uzman görevlerinde bulunmuþtur.2004
yýlýndan beri Þirketimizde Mali Ýþler/Tahsilat Departmanýnda çalýþmaya devam etmekte
ve Eylül 2009dan beri þirket Ýç kontrol Sorumlusu olarak çalýþmaktadýr.
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Genel Kurul Gündemi
ACIBADEM SAÐLIK VE HAYAT SÝGORTA A.Þ.
02 Aralýk 2010 Tarihli 2010 Olaðan Genel Kurul Gündemi
1. Açýlýþ, Baþkanlýk Divanýnýn oluþturulmasý;
2. Toplantý tutanaklarýnýn imzalanmasý hususunda Divana yetki verilmesi;
3. Þirketin 2010 yýlý mali bilanço ve kar zarar hesaplarýyla Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporlarýnýn
okunmasý ve müzakeresi;
4. Yýl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa eden yönetim kurulu üyeleri yerine T.T.K. 315 hükmü uyarýnca
seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin onaylanmasý;
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetleme Kurulu üyelerinin ayrý ayrý ibralarý;
6. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 334 ve 335. maddelerine istinaden yetki verilmesine;
7. T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan yayýmlanan Sigortacýlýk Baðýmsýz Denetim Ýlkelerine Ýliþkin Yönetmelik
ile Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Þirketlerinde Baðýmsýz Denetim Yapýlmasýna Ýliþkin Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde Akis Baðýmsýz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik A.Þ.nin baðýmsýz denetleme kuruluþu olarak
görev yapmasýnýn onaylanmasý;
8. Sigortacýlýk Kanunu ve T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan yayýmlanan diðer yönetmelik ve düzenlemeler
çerçevesinde belirlenen muhasebe ve raporlama esaslarýna göre 31 Aralýk 2010 tarihinde sona eren hesap döneminde oluþan
912,455.10 TL tutarýndaki net dönem kârýndan Türk Ticaret Kanunu uyarýnca ayrýlmasý gereken 45,622.76 TL tutarýndaki
yasal yedek akçeler ayrýldýktan sonra kalan bakiye 866,832.34 TLnin geçmiþ yýllar zararlarýndan mahsup edilmesi;
9. Dilek, temenniler ve kapanýþ.

Yönetim Kurulu Toplantý Katýlýmlarý

ADI SOYADI

Mehmet Ali AYDINLAR
Selçuk YORGANCIOÐLU
Gökhan GÜRCAN
Ömer KARAHAN
Faruk ERKAN
Marc PHILIPE
Achmed ANDREAS
Matteo STEFANEL
Ashish DAVE
Ömer TOPBAÞ

GÖREVÝ

Yönetim Kurulu Baþkaný
Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
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KATILDIÐI TOPLANTI SAYISI

23
23
12
14
10
0
0
3
0
7
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Tahsilat

Bütçe, Planlama
ve Finansman

Risk Yönetimi

Kurumsal Hukuk

Uyum

Kurumsal Ýletiþim

Muhasebe

Ýç Kontrol

Uður Altundað
Ýnsan Kaynaklarý ve
Ýdari Ýþler
Koordinatörü

Ýç Denetim

Elçin YILMAZ
Ýç Operasyonlar
Koordinatörü

Abdullah YÜKSEL
Mali ve Ýdari Ýþler
Genel Müdür
Yardýmcýsý

Tazminat, Provizyon
ve Anlaþmalý Kurumlar

Emel VAROL
Tazminat ve
Anlaþmalý Kurumlar
Genel Müdür
Yardýmcýsý

Gökhan GÜRCAN
Genel Müdür

Yönetim Kurulu

Orta Anadolu Bölge
Müdürlüðü

Güney Anadolu
Bölge Müdürlüðü
Kozyataðý Þube
Müdürlüðü
Doðu Marmara
Bölge Müdürlüðü

Kurumsal Satýþ

Poliçe Üretim ve
Risk Kabul

Teknik ve Reasürans

Ercüment KEPKEP
Teknik
Genel Müdür
Yardýmcýsý

Ege Bölge
Müdürlüðü

Direk Satýþ
Koordinasyon

Acenteler

Bahadýr KOTAN
Satýþ ve Pazarlama
Koordinatörü

Iþýl ÝLTER
Satýþ ve Pazarlama
Genel Müdür
Yardýmcýsý

Organizasyon Þemasý

Ýnsan Kaynaklarý Uygulamalarý
Acýbadem Sigorta, kurduðu deðerlere baðlý, yaptýðý iþe yenilikçi ve yaratýcý yaklaþýmlar ile deðer katan çalýþanlarýn
oluþturduðu bir kurumdur.
Ýnsan Kaynaklarý Politikalarýmýzýn temel amacý, bu kurumun bir parçasý olan, mutlu, sürekli kendini geliþtiren, Acýbademli
olmaktan gurur duyan, yaratýcý fikirlerini hayata geçirebildiði, sektöre yön veren çalýþanlarýn olduðu, verimli ve huzurlu
bir çalýþma ortamý oluþturmaktýr.
Ýnsan Kaynaklarý politikalarýmýzýn temel niteliklerini aþaðýdaki gibi sýralayabiliriz:
 Ýnsan Kaynaklarý uygulamalarýmýzla ilgili her türlü davranýþ, çalýþma ve iliþkilerimizde; Þirketimizin ve çalýþanlarýmýzýn
güvenliðini ve saðlýðýný ön planda tutmak, topluma, ahlaki deðerlere ve etik ilkelere uygun davranmak,
 Tüm çalýþanlarýmýzýn, insana ve sürekli geliþime odaklý bir bakýþ açýsýna sahip olmalarýný saðlayacak Ýnsan Kaynaklarý
uygulamalarýný yürütmek ve bu vizyona sahip Ýnsan Kaynaðýný Þirketimize kazandýrmak,
 Çalýþanlarýmýzýn sürekli geliþimini saðlayarak verimlilik, karlýlýk, müþteri memnuniyeti gibi þirket hedeflerine katkýmýzý
sürdürmek,
 Çalýþanlarýmýzýn farklý yeteneklerini ve iþe dönük motivasyonlarýný daha ileriye taþýmaya yönelik, uygulanabilir politikalar
geliþtirmek,
 Ýþ süreçlerinde yoðun bilgi akýþýna sahip, karþýlýklý iletiþimi yüksek seviyede tutarak hem iþ sürecinin kýsaltýlmasý hem
de kurumsal iletiþimi artýrmak,
 Kiþisel performansa ve katma deðer yaratan yetkinliðe göre, þirket içinde bölümler arasý geçiþ olanaklarýna imkan
saðlayarak, çalýþanlarýnýn kariyer basamaklarýnda saðlam adýmlarla ilerlemesini saðlamak.
Ýþe alýmda öncelikli amacýmýz; Acýbadem Grubunun hedef ve ilkelerinden yola çýkarak en iyileri bünyemize katabilmektir.
Ýþe alýnacak adaylarda müþteri odaklýlýk, takým çalýþmasý, iletiþim, sonuç odaklýlýk aradýðýmýz niteliklerdir. Ýþe yeni baþlayacak
personelin uyumunun kolaylaþtýrýlmasý ve kýsa zamanda kurum kültürünün benimsetilmesi açýsýndan Oryantasyon Programý
uygulanmaktadýr.
Ücret politikamýz, çalýþanlarýmýzýn yetkinliklerini, üstlendikleri görev ve sorumluluklarý, eðitim ve iþ tecrübelerini esas
alan, adil bir sistem üzerine kurulmuþtur. Çalýþanlarýmýzýn ücretlerini; þirket içi denge, performans deðerlendirme sonuçlarý
ve yapýlan ücret araþtýrmalarý doðrultusunda her yýl güncellemekteyiz.
Þirketimizde kariyer yönetiminin hem kurumun baþarýsýnda hem de çalýþanýn geliþiminde büyük önem taþýdýðý bilinciyle
ilerlenmektedir. Bu amaç doðrultusunda kurumun ve çalýþanýn sorumluluklarý belirlenmiþtir. Kurumun sorumluluklarý
arasýnda, Çalýþanlarýn mesleki ihtiyaçlarýnýn doðru þekilde tespit edilmesi, çalýþanlarý kendilerine uygun iþlere yerleþtirmek,
çalýþanlara eðitim olanaklarý saðlamak ve bu konudaki çabalarýný desteklemek gösterilebilir. Çalýþanlarýn sorumluluklarý
arasýnda ise kariyer planlama faaliyetlerine aktif þekilde katýlmak, kariyer ihtiyaçlarýný ve kiþisel hedeflerini doðru þekilde
belirlemek, bütün fýrsatlarý araþtýrarak deðerlendirmek yer almaktadýr. Þirket çalýþanýnýn kariyerlerinin en doðru þekilde
yönlendirilmesi amacýyla performans deðerlendirme sistemi ile personelin eksik yönleri kiþinin kendisi ve yöneticisi
tarafýndan belirlenerek gerekli görülen eðitim programý planlanýr.
Acýbadem Sigorta çalýþanlarýnýn kiþisel ve mesleki geliþimlerine katký saðlayarak performanslarýný artýrmak ve sunulan
hizmet kalitesini yükseltmek amacýyla 2010 yýlýnda ana felsefesi Kiþiye Deðer Katmak- Kiþinin Deðer Katmasýný Saðlamak
olan Ýnteraktif Sürekli Geliþim Akademisi AKADEMÝA kurulmuþtur. Uzun soluklu, vaka bazlý, çok yönlü ve en önemlisi
katýlýmcý eðitim anlayýþý ile oluþturulan AKADEMÝA ile Acýbadem Sigorta sektöre nitelikli insan kaynaðý yaratan öncü
kurumlardan biri olmayý hedeflemektedir.
AkademiA sayesinde þirket çalýþanlarý hem öðrenen hem de öðreten bireyler olarak mesleki ve kiþisel geliþimlerine katký
saðlayacaklarý gibi, Acýbadem Sigorta sektöre nitelikli insan kaynaðý yaratan öncü kurumlardan biri olmayý arzulamaktadýr.
Çalýþanlarýn performans ve kariyer planýný doðrudan etkileyecek bir sisteme sahip olan AkademiAda katýlýmcýlar, aldýklarý
sigortacýlýk eðitimine ve bu eðitimden hedeflenen bilgi ve algý seviyesine yönelik, eðitimin hangi aþamasýnda olduklarýný
gösteren ve baþarý durumlarýný simgeleyecek olan Acýbadem Üniversitesi & ASEGEM tarafýndan onaylý sertifika veya
diploma almaya hak kazanacaktýr.
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Þirketin Dahil Olduðu Risk Grubu ile Yaptýðý Ýþlemlere Ýliþkin Bilgiler
Þirketin ödenmiþ sermayesinde %49.99 paya sahip Mehmet Ali Aydýnlarýn ortaðý olduðu Acýbadem Saðlýk Grubu
ve %50.00 paya sahip Walnut Holding Cooperaite UA ve bunlarýn baðlý olduðu gruplar ve bu gruplarýn iþtirak ve
baðlý ortaklýklarý iliþkili kuruluþ olarak tanýmlanmýþtýr.
Þirket dahil olduðu risk grubunun þirketlerine yönelik her türlü sigortacýlýk hizmetinde, üçüncü taraflara uyguladýðý
politika ve prosedürleri uygulamaktadýr. Þirket 2010 yýlý içerisinde bu þirketlerle yaptýðý iþlemlerin detaylarýna ve
bu iþlemlere dair açýklamalarýn detayýna ekte sunulan finansal tablo dipnotlarýnda 45 no'lu dipnotta yer verilmiþtir.
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Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu

ACIBADEM SAÐLIK VE HAYAT SÝGORTA A.Þ.
2010 YILI FAALÝYET RAPORU
Ekte sunulmakta olan Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta A.Þ.nin (Þirket) 2010 yýlý bilanço ve gelir tablosu hesaplarýnýnýn
incelenmesi ve onaylanmasý ile faaliyet ve hesaplarýndan dolayý Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmesini
oylarýnýza sunar, yeni faaliyet yýlýnýn Þirketimiz için iyi bir yýl olmasýný temenni ederiz.
31/12/2010 tarihinde sona eren hesap döneminde oluþan 912,455.10 TL tutarýndaki net dönem kârýndan Türk Ticaret
Kanunu uyarýnca ayrýlmasý gereken 45,622.76 TL tutarýndaki yasal yedek akçeler ayrýldýktan sonra kalan bakiye
866,832.34 TLnin geçmiþ yýllar zararlarýndan mahsup edilmesi hususunu Genel Kurulun oylarýna sunarýz.
Saygýlarýmýzla,
Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta A.Þ.

Gökhan Gürcan
Genel Müdür

Selçuk Yorgancýoðlu
Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý

32

Denetçi Raporu

ACIBADEM SAÐLIK VE HAYAT SÝGORTA A.Þ.
DENETÇÝ RAPORU

Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta A.Þ.nin (Þirket) 01/01/2010  31/12/2010 dönemi hesap ve iþlemlerini Türk Ticaret
Kanunu, Þirket ana sözleþmesi ve diðer mevzuat ile genel kabul görmüþ muhasebe ilke ve standartlarýna göre incelemiþ
bulunmaktayýz.
Görüþümüze göre, içeriðini benimsediðimiz ekli 31.12.2010 tarihi itibariyle düzenlenmiþ bilanço, Þirketin anýlan tarihteki
gerçek mali durumunu, 01/01/2010  31/12/2010 dönemine ait gelir tablosu anýlan döneme ait faaliyet sonuçlarýný gerçeðe
uygun ve doðru olarak yansýtmaktadýr.
Bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasýný ve Yönetim Kurulunun ibrasýný oylarýnýza arz ederiz.

DENETÇÝ

DENETÇÝ

Ozan YAZICI

M. Erdoðan ÖCAL
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Ýç Denetim Uygulamalarý
Þirket, Ýç Denetim faaliyetlerinin Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan yayýmlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Þirketlerinin
Ýç Sistemlerine Ýliþkin Yönetmelik çerçevesinde yürütülmesini benimsemiþtir.
Bu kapsamda Þirkette iç denetim faaliyeti, Ýç Denetim Birimi tarafýndan Yönetim Kuruluna baðlý olarak yürütülmektedir.
2010 yýlýnda, Ýç Denetim Müdürlüðü kadrosunda 1 Ýç Denetim Müdürü ve 1 Ýç Denetçi bulunmakta olup, mesleki
geliþimlerinin ve bilgi birikimlerinin artýrýlmasý amacýyla muhtelif seminer, toplantý ve eðitim programlarýna personelin
katýlýmý saðlanmýþtýr.
Ýç Denetim Birimi, 2010 yýlý Denetim Planý çerçevesinde, Genel Müdürlük Birimleri ile Bölge Müdürlükleri ilgili
denetimlerini tamamlamýþ ve gerekli raporlama çalýþmalarýný tamamlamýþtýr. Ayrýca, denetim planý ve gelen þikayetlere
göre, gerekli görülen anlaþmalý kuruluþlar (hastane, poliklinik, eczane, týp merkezi) ve satýþ kanallarý (bireysel satýþ,
acenteler) da inceleme kapsamýna alýnmýþ ve tespitler yazýlý olarak raporlanmýþtýr.
Ýç Denetim Müdürlüðü planlanan denetim programýndan beklenen faydanýn gerçekleþmesi ve bu programýn artý deðer
saðlayýcý bir nitelik taþýmasý için çalýþmalarýna devam etmektedir.
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Mali Durum, Karlýlýk ve Tazminat Ödeme Gücüne Ýliþkin Deðerlendirmeler

Prim Üretimi ve Tazminat Ödemeleri
Brüt Yazýlan Prim

Reasüröre Devredilen Prim

2010

135,204,814

2010

52,819,841

2009

127,002,181

2009

59,165,660

Þirket, 2010 yýlýnda bütün branþlar toplamýnda 135,204,814 TL tutarýnda prim üreterek, üretimini 2009 yýlý ile
karþýlaþtýrýldýðýnda %6.5 oranýnda arttýrmýþtýr. Diðer taraftan Þirket'in güçlenen mali yapýsý sayesinde 2010 yýlýnda
konservasyon oraný arttýrýlmýþ, reasüröre devredilen primlerin toplam tutarý %10.7 oranýnda azalýþ göstermiþtir.
Saðlýk branþýnda 2009 yýlýnda %39.5 olan Þirket'in konservasyon oraný 2010 yýlýnda %50'ye çýkarýlmýþtýr. Primlerde
reasürans payý azalmýþ olmasýna raðmen Þirket, saðlýk, ferdi kaza ve hayat branþlarýnda almýþ olduðu "hasar fazlasý"
anlaþmalarý ile kendini katastrofik risklere karþý korumaya devam etmektedir.
Gerçekleþen Tazminatlar, Brüt

Gerçekleþen Tazminatlar, Reasürör Payý

2010

136,074,880

2010

68,665,503

2009

103,586,666

2009

51,776,922

Gerçekleþen tazminatlar 2010 yýlýnda bir önceki yýla göre %31.4 oranýnda artarak 136,074,880 TL'ye ulaþmýþtýr.
Buna paralel olarak gerçekleþen tazminatlardaki reasürör payý %32.6 oranýnda artýþ göstererek 68,665,503 TL'ye
ulaþmýþtýr. Böylece 2009 yýlýnda %50 seviyesinde olan gerçekleþen tazminatlardaki reasürör payý 2010 yýlýný da
%50 seviyesinde tamamlamýþtýr.
Þirket'in karþýlaþmýþ olduðu tazminatlarýn ve yýlboyunca katlanmýþ olduðu giderlerin yýl içerisinde kazanýlan
primlere oranlanmasýyla bulunan, önemli performans göstergesi niteliðindeki Tazminat/Prim Oraný, Masraf Oraný
(komisyon dahil) ve bu iki rasyonun toplamýndan oluþan Bileþik Oraný aþaðýdaki grafiklerde gösterilmiþtir.
Net Tazminat Oraný
Saðlýk
% 76.3

2009

%73.6

2010

Ferdi Kaza
% 21.2

2009

%64.2

2010

Hayat - Dýþý Toplam
%74.8

2009

%73.1

2010

Net Masraf Oraný (Komisyon Dahil)
Saðlýk
% 44.2

2009

Ferdi Kaza
% 70.6

%36.1

2010

2009

Hayat - Dýþý Toplam

%67.5

%44.9

2010

2009
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%37.7
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Mali Durum, Karlýlýk ve Tazminat Ödeme Gücüne Ýliþkin Deðerlendirmeler
2010 yýlýndaki Net Tazminat/Prim oranýna bakýldýðýnda Þirket'in saðlýk branþýnda 2009 yýlýna göre 2.7 puanlýk bir
iyileþme gösterdiði görülmektedir. Ferdi kaza branþýnda sonradan satýþý durdurulan iþsizlik ürünlerinin, gerçekleþen
yüksek tazminat tutarlarý nedeniyle sebep olduðu bozucu etkiye raðmen hayat-dýþý toplamýnda Þirket'in Tazminat/Prim
oranýnýn 1.7 puanlýk bir iyileþme kaydettiði görülmektedir.
Net Masraf Oranlarýna bakýldýðýnda, Þirket'in artan prim üretimi dolayýsýyla katlandýðý aracýlara yapýlan komisyon
ödemelerine raðmen özellikle 2010 yýlý ortasýndan itibaren uygulamaya koyduðu disiplinli gider kontrol yönetimi
sayesinde saðlýk branþý genel giderlerinin bir önceki yýl ile karþýlaþtýrýldýðýnda 8.1 puan azaldýðý görülmektedir.
Ferdi Kaza branþýnda önemli derecede artan prim üretimi sebebiyle masraflarýn da artmýþ olmasýna raðmen kazanýlan
prim seviyesi ile kýyaslandýðýnda bu branþta da Net Masraf Oranýnýn 3.1 puan azaldýðý görülmektedir.
Net Tazminat/Prim Oraný ve Net Masraf Oranýnýn toplamýndan oluþan Net Bileþik Oran incelendiðinde Þirket'in
lokomotif branþý konumundaki saðlýk branþýnda, hayata geçirilen projeler sayesinde baþarýlý bir performans
sergilenerek Net Bileþik Oranýn 10.8 puan düþürüldüðü görülmektedir. Ferdi kaza branþýnda iþsizlik sigortasý
tazminatlarý nedeniyle önemli derecede bozulma yaþanmýþ olmasýna raðmen, branþýn finansal tablolarý etkileyecek
büyüklükte olmamasý nedeniyle finansal sonuçlara önemli ölçüde bozucu etkisi olmamýþtýr. Hayat-dýþý toplamýnda
bakýldýðýnda Net Bileþik Oranýn 2009 yýlýna göre 8.9 puan iyileþtiði görülmektedir.
Net Bileþik Oraný
Saðlýk
% 120.5

2009

%109.7

2010

Ferdi Kaza
%131.7

Hayat - Dýþý Toplam
%119.7

% 91.8

2009

2010
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2009

%110.8

2010

Mali Bünyeye Ýliþkin Bilgiler
31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla, Þirketin aktif toplamý bir önceki sene ile karþýlaþtýrýldýðýnda %17.6 oranýnda artýþ
göstermiþ ve 145,055,726 TLye ulaþmýþtýr.
Þirket varlýklarý aðýrlýklý olarak finansal varlýklar ve riski sigortalýlara ait finansal yatýrýmlar ile esas faaliyetlerden
alacaklardan oluþurken; Þirketin yükümlülükleri aðýrlýklý olarak sigortacýlýk teknik karþýlýklarý ile esas faaliyetlerden
borçlardan oluþmaktadýr. Toplam aktifler içindeki payý %59.7 olan Þirketin kendi portföyündeki finansal varlýklar
ile riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatýrýmlarýn kayýtlý deðeri 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla 86,610,856
TL olup bir önceki sene ile karþýlaþtýrýldýðýnda %35.0 oranýnda artýþ göstermiþtir.
Þirket, menkul kýymetlerinin büyük bir çoðunluðunu satýlmaya hazýr finansal varlýk olarak sýnýflandýrmaktadýr.
Bununla birlikte menkul kýymet portföyünde Þirket'in yatýrým stratejileri ve ilgili finansal varlýklarý elde tutma
niyeti paralelinde alým satým amaçlý ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlýklar da bulundurulmaktadýr.
Alým satým amaçlý ve satýlmaya hazýr olarak tutulan finansal varlýklar gerçeðe uygun deðerleri üzerinden, vadeye
kadar elde tutulacak finansal varlýklar ise etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiþ maliyet bedelleri üzerinden
ölçülmektedir.
Menkul kýymet portföyünün %58.9unu Þirketin kendi özkaynaklarý ile yaptýðý yatýrýmlar, % 41.1ini ise riski
hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatýrýmlar oluþturmaktadýr.
Aktif
ktif
tif Büyüklüðü

2010
010

145,055,726

009
2009

123,327,101

2008
008

102,289,342

Þirketin kendi portföyünde bulunan finansal varlýklarýn
önemli bir kýsmý (31 Aralýk 2010: %99.6; 31 Aralýk 2009:
%86.7) Türk Hazinesi tarafýndan ihraç edilmiþ TL cinsinden
devlet iç borçlanma senetlerinden oluþmaktadýr. Riski Hayat
Poliçesi Sahipleri adýna tutulan finansal varlýk portföyünde
birikim poliçelerinin para cinsine baðlý olarak yabancý para
cinsinden ihraç edilmiþ menkul kýymetlere de yer
verilmektedir. 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla Türk Hazinesi
tarafýndan ihraç edilmiþ olan Eurobondlarýn ve TL cinsinden
devlet iç borçlanma senetlerinin toplam riski hayat poliçesi
sahiplerine ait yatýrýmlar içerisindeki aðýrlýklarý sýrasýyla
%58.7 ve %41.2 (31 Aralýk 2009: %56.2 ve %42.8)
oranlarýndadýr.

31 Aralýk 2009 tarihi itibarýyla 1,923,781 TL tutarýnda olan nakit ve nakit benzeri varlýklar toplamý 31 Aralýk 2010
tarihi itibarýyla %463.9 oranýnda artarak 10,848,005 TLye yükselmiþtir. 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla nakit ve
nakit benzeri varlýklarýn bilanço içerisindeki payý %7.48 (31 Aralýk 2009: %1.6) olarak gerçekleþmiþtir.
Þirketin 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla esas faaliyetlerden alacaklar tutarý 33,854,846 TL (31 Aralýk 2009:
42,016,536 TL) olup bu alacaklarýn toplam aktifler içindeki payý %23.3tür (31 Aralýk 2009: %34.1). Esas
faaliyetlerden alacaklar toplamýnýn %95.6sýný (31 Aralýk 2009: %95.8) hayat-dýþý branþlara ait alacaklar
oluþturmaktadýr. Hayat-dýþý branþlardan kaynaklanan esas faaliyetlerden alacaklar toplamý 31 Aralýk 2010 tarihi
itibarýyla 32,367,248 TL (31 Aralýk 2009: 40,251,296 TL) olup bir önceki sene ile karþýlaþtýrýldýðýnda %8.0 oranýnda
azalmýþtýr. Bu azalýþ, 2010 yýlýnda baþta saðlýk branþý olmak üzere prim tahsilat performansýnýn arttýrýlmýþ olmasýndan
kaynaklanmaktadýr.
Þirketin sigortacýlýk faaliyetlerinden alacaklar toplamý 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla 24,834,254 TL (31 Aralýk
2009: 34,077,797 TL) olup önceki sene ile karþýlaþtýrýldýðýnda %27.1 oranýnda azalmýþtýr.
Þirketin teknik karþýlýklarý; 31,066,205 TL (31 Aralýk 2009: 30,467,481 TL) tutarýnda kazanýlmamýþ primler
karþýlýðý, 6,730,670 TL (31 Aralýk 2009: 3,582,434 TL) tutarýnda muallak tazminatlar karþýlýðý, 30,971,428 TL
(31 Aralýk 2009: 35,182,881 TL) tutarýnda hayat matematik karþýlýðý ve 54,488 TL tutarýnda (31 Aralýk 2009:
36,407 TL) dengeleme karþýlýklarýndan oluþmaktadýr. Bir önceki yýl ile karþýlaþtýrýldýðýnda kazanýlmamýþ primler
karþýlýðý, muallak tazminatlar karþýlýðý ve diðer karþýlýklar sýrasýyla %2, %87.9 ve %49.7 oranýnda artmýþ; hayat
matematik karþýlýklarý ise %12 oranýnda azalmýþtýr.
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Mali Bünyeye Ýliþkin Bilgiler
Þirket'in 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla esas faaliyetlerden borçlar hesabý bir önceki yýl ile karþýlaþtýrýlýdðýnda
%20.7 oranýnda azalmýþtýr. Bu azalýþtaki en önemli etken, Þirketin poliçe üretiminin %91.6sýný oluþturan saðlýk
branþýnda reasürans oranýnýn düþürülmesidir. Þirketin sigortalýlarýna karþý sorumluluklarýný yerine getirdiði fakat
henüz ödemesi gerçekleþtirilmemiþ saðlýk branþýndaki anlaþmalý kurulumlara borçlar tutarý diðer esas faaliyetlerden
borçlar hesabýnda takip edilmektedir.
31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla diðer esas faaliyetlerden borçlar hesabý 17,561,469 TL (31 Aralýk 2009: 14,845,001
TL) olup bir önceki sene ile karþýlaþtýrýldýðýnda Þirketin faaliyetlerindeki geniþlemenin etkisi ile %18.3 oranýnda
artmýþtýr.
Normal Sermaye
2010
2009
2008

Þirket'in 31 Aralýk 2008 tarihi itibarýyla (12,437,781) TL
tutarýnda olan sermaye gereksinimi ile mevcut sermayesi
arasýndaki fark, 31 Aralýk 2009 tarihi itibarýyla (24,972,217)
TL'ye yükselmiþtir. 2010 yýlý içerisinde sergilenen finansal
performans ve yapýlan sermaye arttýrýmlarýna baðlý olarak
Þirket'in 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla sermaye gereksinimi
ile mevcut sermayesi arasýndaki fark 8,780,087 TL tutarýnda
fazlalýk olarak hesaplanmýþtýr.

71,500,000
46,600,000
42,627,600

Sermaye Yeterliliði
2010
-24,972,217
-12,437,781

8,780,087
2009

31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla yapýlan hesaplamalarda
Þirket için gerekli özsermaye tutarý 28,220,624 TL olarak
hesaplanmýþ olup yönetmelik uyarýnca Þirket özsermayesi
toplamý 37,000,711 TL'dir.

2008

22 Aralýk 2009 tarihinde alýnan Yönetim Kurulu kararý doðrultusunda Þirketin ödenmiþ sermayesinin 46,600,000
TLden 55,065,400 TLye çýkarýlmasýna karar verilmiþ, sermaye artýrýmý için yapýlan baþvurular Hazine Müsteþarlýðý
ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan 24 Þubat 2010 tarihinde onaylanmýþtýr.
9 Haziran 2010 tarihinde yapýlan Genel Kurul Toplantýsý ile sermaye artýrýmý gerçekleþtirilmiþ ve tamamý 30 Haziran
2010 tarihi itibarýyla ortaklar tarafýndan nakden karþýlanmýþtýr.
30 Eylül 2010 tarihinde alýnan Yönetim Kurulu kararý doðrultusunda Þirketin ödenmiþ sermayesinin 55,065,400
TLden 71,500,000 TLye çýkarýlmasýna karar verilmiþ, sermaye artýrýmý için yapýlan baþvurular Hazine Müsteþarlýðý
ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan 11 Kasým 2010 tarihinde onaylanmýþtýr.
2 Aralýk 2010 tarihinde yapýlan Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý ile sermaye artýrýmý gerçekleþtirilmiþ ve tamamý
31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla ortaklar tarafýndan nakden karþýlanmýþtýr.
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Rapor
B Yýllýk Döne
Döneme Ýliþkin Özet Finansal Bilgiler
or Dönemi Dahil
Dah (5) Beþ
Özett Finansal Bilgiler
Bilgi
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(TL
Brütt Primler
Teknik
nik Bölüm Dengesi
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2
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200
64,3
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(14,87
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(693,345) (15,629,983)
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(7,725,216)

(768,561)
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1,2
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(550,839)
(550

(963,259)

(1,098,577)
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(4,577,165)
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(639,234)

(225,883)
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(2,174,671)
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Zararý
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em Brüt Karý veya
v

(28,3
(28,395,431)
(28,395

119,792

(11,127,812)

(4,768,772)

1,542,695

2,88
2,880,702
2,880,

1,545,819

1,248,652

(97,711)

(630,240)

(25,5
(25,514,729)
(25,514

1,665,611

(9,879,160)

(4,866,483)

912,455

Özsermaye
ermaye Toplamý
Toplam

30,0
30,000,000
30,000

42,627,600

42,627,600

46,600,000

71,500,000

Aktif
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61,4
61,480,237
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94,428,022
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em Net Karý veya
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102,289,342 123,327,101 145,055,726

Yýllara Göre Kar Payý Daðýtým Bilgileri
Ortaklara Daðýtýlan Kar Payý
31 Aralýk 2010 tarihinde sona eren yýlda Þirket 912,455 TL tutarýnda net dönem karý elde etmiþ olup, yasal yedekler ayrýldýktan
sonra kalan tutarýn geçmiþ yýllar zararlarýndan mahsup edilmesi Genel Kurul onayýna sunulacaktýr.
31 Aralýk 2009 tarihinde sona eren yýlda Þirket'in net dönem zararý oluþtuðundan kar daðýtýmý gerçekleþtirilmemiþtir.
2009 ve 2010 yýllarý için net dönem karý/(zararýnýn), dönemin aðýrlýk ortalama hisse senedi sayýsýna bölünmesiyle hesaplanan
"Hisse baþýna kazanç/(zarar)" aþaðýdaki gibidir.

31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Hesap dönemi itibarýyla kar/(zarar)

912,455

(4,866,483)

Aðýrlýk ortalama hisse senedi sayýsý

52,683,495

44,613,800

0.0173

(0.1091)

Hisse baþýna kar/(zarar) (TL)

Risk Türleri Ýtibarýyla Uygulanan Risk Yönetim Politikalarý
Finansal Araçlarýn Kullaným Stratejileri
Þirket'in temel faaliyet alaný saðlýk baþta olmak üzere hayat ve ferdi kaza branþlarýnda bireysel ve grup müþterilerine saðlanan
sigortacýlýk hizmetlerini kapsayan sigortacýlýk faaliyetlerinden oluþmaktadýr. Þirket, operasyonel faaliyetlerinin doðasý gereði
poliçe primlerinin tahsilatý ile tazminat ödemelerinin gerçekleþtirildiði tarihler arasýnda geçen süre içerisinde oluþan fon
fazlalýklarý ile faaliyetleri sonucu elde ettiði karlar üzerinden belirli düzeyde bir getiri elde edilmesi ve yatýrým faaliyetlerinin
sonucu özkaynaklarý üzerinden belirli bir oranda getiri elde edilmesi gibi çeþitli tetikleyiciler dolayýsýyla finansal araçlarý
yoðun olarak kullanmaktadýr. Þirketin ana fonlama kaynaðýný özkaynaklarý ile tahsilatýný gerçekleþtirdiði poliçe primleri
oluþturmakta olup bu yolla topladýðý kaynaklarý kredi riskini mümkün olduðu kadar düþük seviyelerde tutmak kaydýyla belirli
limitlerde piyasa riski üstlenmek suretiyle yüksek getirisi olan ve kaliteli finansal aktiflerde deðerlendirmeye özen göstermektedir.
Diðer taraftan Þirketin yükümlülüklerini; sigortacýlýk faaliyetleri sonucu oluþan sigortalýlara olan yükümlülükleri ile sigortacýlýk
faaliyetleri çerçevesinde diðer taraflara olan yükümlülükleri oluþturmaktadýr.
Þirket ayrýca, hayat sigortacýlýðýnýn birikimli hayat dalýnda faaliyet göstermekte olup, sigortalýlardan tahsil ettiði birikimleri
sigortalýlar adýna yatýrýma yönlendirmek dolayýsýyla yüksek tutarlarda finansal varlýklara yatýrým yapmaktadýr. Þirketin
yükümlülükleri arasýnda, sigortalýlarýn bu birikimlerine ve birikimlerin yatýrýma yönlendirilmesi sonucu el edilen kar paylarýna
karþýlýk bu varlýklarýn getirilerine endeksli hayat matematik karþýlýðý bulunmaktadýr. Bu tür finansal varlýklar, finansal
tablolarda Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatýrýmlar olarak tanýmlanmakta olup, Þirket tarafýndan hayat poliçesi
sahipleri adýna yatýrýma yönlendirilen tutarlar üzerinden iktisap edilen finansal varlýklarý temsil etmektedir. Riski hayat poliçesi
sahiplerine ait finansal yatýrýmlar, sigortalýlarýn hak ve menfaatleri aleyhine bir durum yaratmamasý kaydýyla, her biri kendi
içinde; alým-satým amaçlý, satýlmaya hazýr ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlýklar olarak sýnýflandýrýlabilmekte ve
Türkiye Muhsebe Standartlarýnda belirlenen esaslar dahilinde deðerlemeye tabi tutulmaktadýr.
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Risk Türleri Ýtibarýyla Uygulanan Risk Yönetim Politikalarý
Likidite Riskinin Yönetimi
Likidite yönetiminde aktif ve pasiflerin vade yapýlarýnýn dikkate alýnmasý esastýr. Aktif-pasif yönetiminin temel hedefi Þirketin
likidite riski, faiz riski, kur riski ve kredi riskini belli sýnýrlar dahilinde tutmak; ayný zamanda karlýlýðý artýrmak ve Þirketin
özkaynaklarýný güçlendirmektir. Þirketin likidite düzeyininin periyodik olarak takip edilmesi ve nakit akýþlarýnýn sonuçlarýna
göre alacaðý aksiyonlar Þirket iç politikalarý çerçevesinde belirlenmiþtir.

Faiz Riskinin Yönetimi
Menkul kýymetlere yapýlan plasmanlar vade yapýlarý ve piyasa koþullarý çerçevesinde Þirketin faaliyet alanlarý için hesaplanan
ortalama getirinin üzerinde getiri elde edilen alanlardýr.
Bankalarda tutulan vadeli mevduat likidite yönetimi açýsýndan daha kýsa vadeli ve genelde daha düþük getirilidir. Bununla
birlikte piyasalarda volatiletinin ve risk marjlarýnýn arttýðý zamanlarda kýsa vadeli banka mevduatlarý piyasa riskinden korunmak
amacýylada baþvurulan yatýrým enstürmanlarýndan biri olarak deðerlendirilmektedir.
Þirket, para ve sermaye piyasalarýndaki kýsa vadeli kur, faiz ve fiyat hareketleri karþýsýnda, belirlenen sýnýrlamalar dahilinde
ve piyasa koþullarýna göre çeþitli pozisyonlar alabilmektedir.
Þirket, faiz götürülü yükümlülüklerinin ve çeþitli finansal aktiflere yapýlan plasmanlarýn risk ve getiri açýsýndan dengesini
kurarak, riskleri azaltan ve kazançlarý yüksek tutan etkin bir aktif-pasif yönetimi stratejisi takip etmektedir. Bunun gereði
olarak uzun vadeli plasmanlarýn daha yüksek faiz oraný taþýmasý hususuna özellikle dikkat edilmektedir.

Kur Riskinin Yönetimi
Bütün iþlemler, Þirketin fonksiyonel para birimi olan TL olarak kaydedilmektedir. Yabancý para cinsinden gerçekleþtirilen
iþlemler, iþlemlerin gerçekleþtirildiði tarihlerdeki geçerli olan kurlardan kayýtlara alýnmaktadýr. Dönem sonlarýnda bakiye
yabancý para cinsinden parasal varlýk ve yükümlülükler, dönem sonu TCMB döviz alýþ kurlarýndan evalüasyona tabi tutularak
TLye çevrilmekte ve oluþan kur farklarý, kambiyo iþlemleri karý veya zararý olarak kayýtlara yansýtýlmaktadýr.
Þirket satýlmaya hazýr ve diðer portföylerdeki yabancý para cinsinden sermaye araçlarý ve diðer yabancý para cinsi iþlemler
dolayýsýyla maruz kaldýðý kur risklerini yabancý para aktif ve pasiflerin genel dengesini kuran riskten korunma yapýlandýrmalarýyla
karþýlamakta ve kontrol etmektedir. Þirketin iç kontrol düzenlemeleri dahilinde döviz pozisyonu düzenli olarak izlenmekte
olup, döviz pozisyonu Þirketin mevcut yabancý para cinsinden sigortalýlara olan yükümlülükleri göz önüne alýnarak belirlenen
döviz cinslerinden oluþan bir sepet dengesine göre oluþturulmaktadýr.

Kredi Riskinin Yönetimi
Kredi riski, en basit þekilde müstakrizin veya karþý tarafýn, üzerinde mutabýk kalýnan sözleþme þartlarýna uygun olarak
yükümlülüklerini yerine getirememe olasýlýðý olarak tanýmlanýr.
Sigorta müþterisinin yapýlan sözleþme gereklerine uymayarak yükümlülüðünü kýsmen veya tamamen zamanýnda yerine
getirememesinden dolayý maruz kalýnabilecek zarar olasýlýðý bulunmakla birlikte, sektörde can sigortalarýnda sýkça uygulanan
kredi riskinin bertaraf edilmesine yönelik yapýlandýrmalar Þirketin bu çerçevedeki riskini sýnýrlý seviyelerde tutmaktadýr.
Þirket sigorta primi borçlularýndan olan alacaklarýný günlük olarak takip etmekte, belirli bir sürenin üzerinde prim borcu
geciken poliçeler için saðlýk dalýnda provizyon sistemini kapatmakta, bu sürenin üzerinde gecikmiþ olan sigorta poliçelerini
gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra iptal etmektedir.

Sigorta Riskinin Yönetimi
Herhangi bir sigorta sözleþmesindeki risk, sigortaya konu olan olayýn oluþma olasýlýðý, buna konu olan hasarýn tutarýndaki
belirsizliktir. Yapýsý gereði bu risk olasý ve tahmin edilemezdir. Sigorta sözleþmelerinde Þirketin karþý karþýya kaldýðý en
temel risk gerçekleþen hasarlarýn ve poliçe sahiplerine saðlanan hak ve faydalarýn finansal tablolarda gösterilen sigorta
sözleþmeleri için ayrýlan teknik karþýlýklarýn üzerinde gerçekleþmesi olasýlýðýdýr.
Sigortacýlýk faaliyetinin her alaný ve aþamasýnda riskin tanýmý olabildiðince net bir þekilde yapýlarak ortadan kaldýrýlmasý,
kontrol altýna alýnabilmesi veya sigortalanabilmesi olasýlýklarý kapsamlý bir þekilde gözden geçirilmektedir.
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Uygunluk Beyaný

2010 Yýlý Faaliyet Raporu
Uygunluk Beyaný

Þirketimizin 2010 yýlý faaliyet raporu, 7 Aðustos 2007 tarih ve 26606 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Þirketlerinin Mali Bünyelerine Ýliþkin Yönetmelikte belirlenen usül ve esaslar
çerçevesinde hazýrlanmýþtýr.

Volkan Güllü
Bütçe Planlama ve
Finansman Müdürü

Abdullah Yüksel
Mali ve Ýdari Ýþler
Genel Müdür Yardýmcýsý
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Gökhan Gürcan
Genel Müdür

Mehmet Ali Aydýnlar
Yönetim Kurulu Baþkaný

ACIBADEM SAÐLIK VE HAYAT
ORTA
YAT
A
AT SÝGORTA
ANONÝM ÞÝRKETÝ
ETÝ
TÝ
31 ARALIK 20100
TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA
YLA
LA
IZ
FÝNANSAL TABLOLAR VE
E BAÐIMSIZ
DENETÝM RAPORU
RU
U

E SERBEST
AKÝS BAÐIMSIZ DENETÝM VE
KETÝ
MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ANONÝM
NONÝM ÞÝRKETÝ
11 Mart 2011
m raporu ile
Bu rapor 2 sayfa baðýmsýz denetim
dann oluþmaktadýr.
ýr.
73 sayfa finansal tablo ve dipnotlarýndan
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Akis Baðýmsýz Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müþavirlik A.Þ.
Yapý Kredi Plaza C Blok Kat 17
Büyükdere Caddesi
Levent 34330 Ýstanbul

Telefon +90 (212) 317 74 00
Fax
+90 (212) 317 73 00
Ýnternet w w w. k p m g . c o m

YILLIK FAALÝYET RAPORU
BAÐIMSIZ DENETÇÝ GÖRÜÞÜ

Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketi Genel Kuruluna,
Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketinin (Þirket) 31 Aralýk 2010 tarihi itibariyla hazýrlanan yýllýk faaliyet
raporunda yer alan finansal bilgileri denetlemekle görevlendirilmiþ bulunuyoruz. Rapor konusu yýllýk faaliyet raporu
Þirket yönetiminin sorumluluðundadýr. Baðýmsýz denetimi yapan kuruluþ olarak üzerimize düþen sorumluluk, yýllýk
faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibariyle düzenlenen baðýmsýz denetim raporu
ile uyumuna ve doðruluðuna iliþkin olarak görüþ bildirmektedir.
Denetim, 7 Aðustos 2007 tarih 26606 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Þirketlerinin
Mali Bünyelerine Ýliþkin Yönetmelike (Yönetmelik) istinaden yürürlüðe konulan yýllýk faaliyet raporunda yer alan
finansal bilgilerin denetlenmesine iliþkin düzenlemeler uyarýnca gerçekleþtirilmiþtir. Bu düzenlemeler, yýllýk faaliyet
raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibariyle düzenlenen baðýmsýz denetim raporu ile uyumuna
ve doðruluðuna iliþkin önemli bir hatanýn olup olmadýðý konusunda makul bir güvence saðlamak üzere planlanmasýný
ve yürütülmesini gerekmektedir. Gerçekleþtirilen denetimin, görüþümüzün oluþturulmasýna uygun ve yeterli bir dayanak
oluþturduðuna inanýyoruz.
Görüþümüze göre, Yönetmelik uyarýnca hazýrlanan iliþikteki yýllýk faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün
önemli tarafýyla, Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketinin 31 Aralýk 2010 tarihi itibariyle düzenlenen
baðýmsýz denetim raporu ile uyumludur.
Ýstanbul,
23 Mayýs 2011
Akis Baðýmsýz Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik
Anonim Þirketi

Ruþen Fikret Selamet
Sorumlu Ortak, Baþdenetçi
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ACIBADEM
SAÐLIK VE
ACIB
V HAYAT SÝGORTA ANONÝM ÞÝRKETÝNÝN
TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA SONA EREN YILA AÝT
ARAL 2010 TAR
31 ARALIK
TA
OLMAYAN FÝNANSAL RAPORU
K
KONSOLÝDE
KONSOLÝD

Mü
T.C.
C.. Baþbakanlýk Hazine
Ha
Müsteþarlýðý
tarafýndan
tarafýnda yapýlan düzenlemeler çerçevesinde yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve
tarafýn
standartlarýna
ndartlarýna göre 31
3 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla
itibarýy sona eren yýla ait konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara iliþkin
itiba
Si
açýklama
klama ve dipnot
dipnotlarýn Sigorta
ve Reasüran
Reasürans
Þirketleri ile Emeklilik Þirketlerinin Finansal Raporlamalarý Hakkýnda
Reasür
Yönetmelik
netmelik hüküm
hükümlerine ve Þirketimiz muhas
muhasebe
kayýtlarýna uygun olduðunu belirtiriz.
muh

Ýstanbul, 11 Mart 2011

Gökhan GÜRCAN
Üy
Yönetim Kurulu Üyesi,
Genel Müdür

Ozan YAZICI
Kanuni Denetçi

Abdullah YÜKSEL
Mali ve Ýdari Ýþler
Genel Müdür Yardýmcýsý

Arzu DEMÝRKOL
Muhasebe Müdürü

Erdoðan ÖCAL
Kanuni Denetçi

Orhun Emre ÇELÝK
Aktüer
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Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketi 31 Aralýk 2010 Tarihi Ýtibarýyla Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirasý (TL) olarak ifade edilmiþtir.)

VARLIKLAR
I- Cari Varlýklar
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlýklar
1- Kasa
2- Alýnan Çekler
3- Bankalar
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
5- Diðer Nakit ve Nakit Benzeri Varlýklar
B- Finansal Varlýkl ar ile Riski Sigortalýlara Ait Finansal Yatýrýmlar
1- Satýlmaya Hazýr Finansal Varlýklar
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlýklar
3- Alým Satým Amaçlý Finansal Varlýklar
4- Kredi ve Alacaklar
5- Kredi ve Alacaklar Karþýlýðý
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatýrýmlar
7- Þirket Hissesi
8- Finansal Varlýklar Deðer Düþüklüðü Karþýlýðý
C- Esas Faaliyetlerd en Alacaklar
1- Sigortacýlýk Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacýlýk Faaliyetlerinden Alacaklar Karþýlýðý
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karþýlýðý
5- Sigorta ve Reasürans Þirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalýlara Krediler (Ýkrazlar)
7- Sigortalýlara Krediler (Ýkrazlar) Karþýlýðý
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Þüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Þüpheli Alacaklar Karþýlýðý
D- Ýliþkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alac aklar
2- Ýþtiraklerden Alacaklar
3- Baðlý Ortaklýklardan Alacaklar
4- Müþterek Yönetime Tabi Teþebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diðer Ýliþkili Taraflardan Alacaklar
7- Ýliþkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu
8- Ýliþkili Taraflardan Þüpheli Alacaklar
9- Ýliþkili Taraflardan Þüpheli Alacaklar Karþýlýðý
E- Diðer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacaklarý
2- Kazanýlmamýþ Finansal Kiral ama Faiz Gelirleri
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diðer Çeþitli Alacaklar
5- Diðer Çeþitli Alacaklar Reeskontu
6- Þüpheli Diðer Alacaklar
7- Þüpheli Diðer Alacaklar Karþýlýðý
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklarý
1- Gelecek Aylara Ait Giderler
2- Tahakkuk Etmiþ Faiz ve Kira Gelirleri
3- Gelir Tahakkuklarý
4- Gelecek Aylara Ait Diðer Giderler ve Gelir Tahakkuklarý
G-Diðer Cari Varlýklar
1- Gelecek Aylar Ýhtiyacý Stoklar
2- Peþin Ödenen Vergiler ve Fonlar
3- Ertelenmiþ Vergi Varlýklarý
4- Ýþ Avanslarý
5- Personele Verilen Avanslar
6- Sayým ve Tesellüm Noksanlarý
7- Diðer Çeþitli Cari Varlýklar
8- Diðer Cari Varlýklar Karþýlýðý
I- Cari Varlýklar Toplamý
Ýliþikteki dipnotlar, bu finansal tablolarýn tamamlayýcý parçalarýdýr.
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Dipnot
14
14
14
14
11
11
11
11
11
12
12
4.2,12
12
12

4.2,12
4.2,12
12
45

45

12

12

17
12
12

Baðýmsýz
Denetimden Geçmiþ
31 Aralýk 2010
10,848,005
977
5,249,440
5,597,588
86,610,856
50,696,823
2,186
318,970
35,592,877
32,992,792
25,370,577
(536,323)
8,158,534
4
3,219,171
(3,219,171)
416,339
12,799
403,540
82,721
82,721
5,694,314
5,185,552
508,762
867,315
111,231
694,329
33,320
28,435
137,512,342

Baðýmsýz
Denetimden Geçmiþ
31 Aralýk 2009
1,923,781
1,281
73,601
1,848,899
64,194,469
13,491,10 5
50,703,364
40,900,573
34,380,834
(303,037)
6,822,772
4
1,995,648
(1,995,648)
5,999
1,773
4,226
95,917
95,917
6,751,486
6,751,486
1,078,228
161,625
736,273
72,949
107,381
114,950,453

Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketi 31 Aralýk 2010 Tarihi Ýtibarýyla Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirasý (TL) olarak ifade edilmiþtir.)

VARLIKLAR
Dipnot
II- Cari Olmayan Varlýklar
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1-Sigortacýlýk Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacýlýk Faaliyetlerinden Alacaklar Karþýlýðý
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karþýlýðý
5- Sigorta ve Reasürans Þirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalýlara Krediler (Ýkrazlar)
7- Sigortalýlara Krediler (Ýkrazlar) Karþýlýðý
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Þüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Þüpheli Alacaklar Karþýlýðý
B- Ýliþkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- Ýþtiraklerden Alacaklar
3- Baðlý Ortaklýklardan Alacaklar
4- Müþterek Yönetime Tabi Teþebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diðer Ýliþkili Taraflardan Alacaklar
7- Ýliþkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu
8- Ýliþkili Taraflardan Þüpheli Alacaklar
9- Ýliþkili Taraflardan Þüpheli Alacaklar Karþýlýðý
C- Diðer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacaklarý
2- Kazanýlmamýþ Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diðer Çeþitli Alacaklar
5- Diðer Çeþitli Alacaklar Reeskontu
6- Þüpheli Diðer Alacaklar
7- Þüpheli Diðer Alacaklar Karþýlýðý
D- Finansal Varlýklar
1- Baðlý Menkul Kýymetler
2- Ýþtirakler
3- Ýþtirakler Sermaye Taahhütleri
4- Baðlý Ortaklýklar
5- Baðlý Ortaklýklar Sermaye Taahhütleri
6- Müþterek Yönetime Tabi Teþebbüsler
7- Müþterek Yönetime Tabi Teþebbüsler Sermaye Taahhütleri
8- Finansal Varlýklar ve Riski Sigortalýlara Ait Finansal Yatýrýmlar
9- Diðer Finansal Varlýklar
10- Finansal Varlýklar Deðer Düþüklüðü Karþýlýðý
E- Maddi Varlýklar
1- Yatýrým Amaçlý Gayrýmenkuller
2- Yatýrým Amaçlý Gayrýmenkuller Deðer Düþüklüðü Karþýlýðý
3- Kullaným Amaçlý Gayrýmenkuller
4- Makine ve Teçhizatlar
5- Demirbaþ ve Tesisatlar
6- Motorlu Taþýtlar
7- Diðer Maddi Varlýklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiþ Maddi Varlýklar
9- Birikmiþ Amortismanlar
10- Maddi Varlýklara Ýliþkin Avanslar (Yapýlmakta Olan Yatýrýmlar Dahil)
F- Maddi Olmayan Varlýklar
1- Haklar
2- Þerefiye
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
4- Araþtýrma ve Geliþtirme Giderleri
5- Diðer Maddi Olmayan Varlýklar
6- Birikmiþ Ýtfalar
7- Maddi Olmayan Varlýklara Ýliþkin Avanslar

2.8,12

2.8,12

12

12

9

9
6
6,7
6,7
6
6
6
6
6
8

8
8

Ýliþikteki dipnotlar, bu finansal tablolarýn tamamlayýcý parçalarýdýr.
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Baðýmsýz
Denetimden Geçmiþ
31 Aralýk 2010
862,054
862,054
25,341
25,341
37,500
(37,500)
3,876,611
3,448,167
(718,167)
665,000
1,983,583
614,241
287,778
(2,403,991)
244,384
2,022,546
(1,778,162)
-

Baðýmsýz
Denetimden Geçmiþ
31 Aralýk 2009
1,115,963
1,115,963
30,637
30,637
37,500
(37,500)
3,866,094
3,498,167
(913,167)
615,000
2,445,586
612,379
287,778
(2,679,649)
198,720
1,888,406
(1,689,686)
-

Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketi 31 Aralýk 2010 Tarihi Ýtibarýyla Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirasý (TL) olarak ifade edilmiþtir.)

VARLIKLAR
Dipnot
G- Gelecek Yýllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklarý
1- Gelecek Yýllara Ait Giderler
2- Gelir Tahakkuklarý
3- Gelecek Yýllara Ait Diðer Giderler ve Gelir Tahakkuklarý
H- Diðer Cari Olmayan Varlýklar
1- Efektif Yabancý Para Hesaplarý
2- Döviz Hesaplarý
3- Gelecek Yýllar Ýhtiyacý Stoklar
4- Peþin Ödenen Vergiler ve Fonlar
5- Ertelenmiþ Vergi Varlýklarý
6- Diðer Çeþitli Cari Olmayan Varlýklar
7- Diðer Cari Olmayan Varlýklar Amortismaný
8- Diðer Cari Olmayan Varlýklar Karþýlýðý
II- Cari Olmayan Varlýklar Toplamý
Varlýklar Toplamý

Ýliþikteki dipnotlar, bu finansal tablolarýn tamamlayýcý parçalarýdýr.

21

21

50

Baðýmsýz
Denetimden Geçmiþ
31 Aralýk 2010
-

Baðýmsýz
Denetimden Geçmiþ
31 Aralýk 2009

2,534,994
2,534,994
-

3,165,234
3,165,234
-

7,543,384
145,055,726

8,376,648
123,327,101

Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketi 31 Aralýk 2010 Tarihi Ýtibarýyla Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirasý (TL) olarak ifade edilmiþtir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER

III- Kýsa Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluþlarýna Borçlar
2- Finansal Kiralama Ýþlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiþ Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
5- Çýkarýlmýþ Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
6- Çýkarýlmýþ Diðer Finansal Varlýklar
7- Çýkarýlmýþ Diðer Finansal Varlýklar Ýhraç Farký
8- Diðer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacýlýk Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Þirketlerinden Alýnan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diðer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diðer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu
C- Ýliþkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- Ýþtiraklere Borçlar
3- Baðlý Ortaklýklara Borçlar
4- Müþterek Yönetime Tabi Teþebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diðer Ýliþkili Taraflara Borçlar
D- Diðer Borçlar
1- Alýnan Depozito ve Teminatlar
2- Diðer Çeþitli Borçlar
3- Diðer Çeþitli Borçlar Reeskontu
E- Sigortacýlýk Teknik Karþýlýklarý
1- Kazanýlmamýþ Primler Karþýlýðý - Net
2- Devam Eden Riskler Karþýlýðý - Net
3- Hayat Matematik Karþýlýðý - Net
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karþýlýðý - Net
5- Ýkramiye ve Ýndirimler Karþýlýðý - Net
6- Yatýrým Riski Hayat Sigortasý Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Ýçin Ayrýlan Karþýlýk - Net
7- Diðer Teknik Karþýlýklar - Net
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diðer Yükümlülükler Ýle Karþýlýklarý
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3- Vadesi Geçmiþ, Ertelenmiþ veya Taksitlendirilmiþ Vergi ve Diðer Yükümlülükler
4- Ödenecek Diðer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Karý Vergi ve Diðer Yasal Yükümlülük Karþýlýklarý
6- Dönem Karýnýn Peþin Ödenen Vergi ve Diðer Yükümlülükleri
7- Diðer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karþýlýklarý
G- Diðer Risklere Ýliþkin Karþýlýklar
1- Kýdem Tazminatý Karþýlýðý
2- Sosyal Yardým Sandýðý Varlýk Açýklarý Karþýlýðý
3- Maliyet Giderleri Karþýlýðý
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklarý
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler
2- Gider Tahakkuklarý
3- Gelecek Aylara Ait Diðer Gelirler ve Gider Tahakkuklarý
I- Diðer Kýsa Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiþ Vergi Yükümlüðü
2- Sayým ve Tesellüm Fazlalýklarý
3- Diðer Çeþitli Kýsa Vadeli Yükümlülükler
III- Kýsa Vadeli Yükümlülükler Toplamý

Ýliþikteki dipnotlar, bu finansal tablolarýn tamamlayýcý parçalarýdýr.
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Dipnot

19
19

19
19
45

45
19

17
17
17,18
17
17,2.8
19

23

23
19
19
19

Baðýmsýz
Denetimden Geçmiþ
31 Aralýk 2010
29,934,363
12,372,894
-

Baðýmsýz
Denetimden Geçmiþ
31 Aralýk 2009
37,758,350
22,913,349
-

17,561,469
614,233
12,596
489,085
112,552
5,034,165
4,671,044
363,121
40,745,453
31,066,205
-

14,845,001
676,201
373
428,881
246,947
804,380
484,635
319,745
38, 614,908
30,467,481
-

2,140,173
6,730,670
808,405
445,525
282,900
162,625
2,005,970
2,005,970
269,420
172,276
97,144
-

3,551,176
3,582,434
1,013,817
398,177
238,238
159,939
1,169,704
1,169,704
323,768
264,102
59,666
-

79,049,129

79,745,488

Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketi 31 Aralýk 2010 Tarihi Ýtibarýyla Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirasý (TL) olarak ifade edilmiþtir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER

Dipnot

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluþlarýna Borçlar
2- Finansal Kiralama Ýþlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiþ Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri
4- Çýkarýlmýþ Tahviller
5- Çýkarýlmýþ Diðer Finansal Varlýklar
6- Çýkarýlmýþ Diðer Finansal Varlýklar Ýhraç Farký
7- Diðer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacýlýk Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Þirketlerinden Alýnan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diðer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diðer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu
C- Ýliþkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- Ýþtiraklere Borçlar
3- Baðlý Ortaklýklara Borçlar
4- Müþterek Yönetime Tabi Teþebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diðer Ýliþkili Taraflara Borçlar
D- Diðer Borçlar
1- Alýnan Depozito ve Teminatlar
2- Diðer Çeþitli Borçlar
3- Diðer Çeþitli Borçlar Reeskontu
E- Sigortacýlýk Teknik Karþýlýklarý
1- Kazanýlmamýþ Primler Karþýlýðý - Net
2- Devam Eden Riskler Karþýlýðý - Net
3- Hayat Matematik Karþýlýðý - Net
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karþýlýðý - Net

17

17,18

5- Ýkramiye ve Ýndirimler Karþýlýðý - Net
6- Yatýrým Riski Hayat Sigortasý Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Ýçin Ayrýlan Karþýlýk - Net
7- Diðer Teknik Karþýlýklar - Net
F- Diðer Yükümlülükler ve Karþýlýklarý
1- Ödenecek Diðer Yükümlülükler
2- Vadesi Geçmiþ, Ertelenmiþ veya Taksitlendirilmiþ Vergi ve Diðer Yükümlülükler
3- Diðer Borç ve Gider Karþýlýklarý
G- Diðer Risklere Ýliþkin Karþýlýklar
1- Kýdem Tazminatý Karþýlýðý
2- Sosyal Yardým Sandýðý Varlýk Açýklarý Karþýlýðý
H- Gelecek Yýllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklarý
1- Gelecek Yýllara Ait Gelirler
2- Gider Tahakkuklarý
3- Gelecek Yýllara Ait Diðer Gelirler ve Gider Tahakkuklarý
I- Diðer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiþ Vergi Yükümlülüðü
2- Diðer Uzun Vadeli Yükümlülükler
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamý

Ýliþikteki dipnotlar, bu finansal tablolarýn tamamlayýcý parçalarýdýr.
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17

23
23

Baðýmsýz
Denetimden Geçmiþ
31 Aralýk 2010
-

Baðýmsýz
Denetimden Geçmiþ
31 Aralýk 2009
-

-

-

-

-

-

-

28,885,743
28,831,255
54,488
174,632
174,632
29,060,375

31,668,112
31,631,705
36,407
186,226
186,226
31,854,338

Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketi 31 Aralýk 2010 Tarihi Ýtibarýyla Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirasý (TL) olarak ifade edilmiþtir.)

ÖZSERMAYE

Dipnot

V- Özsermaye
A- Ödenmiþ Sermaye
1- (Nominal) Sermaye
2- Ödenmemiþ Sermaye
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarý
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farklarý
B- Sermaye Yedekleri
1- Hisse Senedi Ýhraç Primleri
2- Hisse Senedi Ýptal Karlarý
3- Sermayeye Eklenecek Satýþ Karlar
4- Yabancý Para Çevirim Farklarý
5- Diðer Sermaye Yedekleri
C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olaðanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar (Yedekler)
5- Finansal Varlýklarýn Deðerlemesi
6- Diðer Kar Yedekleri
D- Geçmiþ Yýllar Karlarý
1- Geçmiþ Yýllar Karlarý
E- Geçmiþ Yýllar Zararlarý
1- Geçmiþ Yýllar Zararlarý
F- Dönem Net Karý/(Zararý)
1- Dönem Net Karý
2- Dönem Net Zararý

2.13,15
15
16
16

15
15
4.2,15

Baðýmsýz
Denetimden Geçmiþ
31 Aralýk 2010
71,500,000
71,500,000
(502,646)
24,855
66,007
(593,508)
(34,963,587)
(34,963,587)
912,455
912,455
36,946,222
145,055,726

V- Özsermaye Toplamý
Yükümlülükler Toplamý

Ýliþikteki dipnotlar, bu finansal tablolarýn tamamlayýcý parçalarýdýr.
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Baðýmsýz
Denetimden Geçmiþ
31 Aralýk 2009
67,680,244
46,600,000
21,080,244
20,481,034
20,481,034
90,862
24,855
66,007
(71,658,382)
(71,658,382)
(4,866,483)
(4,866,483)
11,727,275
123,327,101

Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketi 31 Aralýk 2010 Tarihinde Sona Eren Yýla Ait Gelir Tablosu
(Para Birimi: Türk Lirasý (TL) olarak ifade edilmiþtir.)

Dipnot

I- TEKNÝK BÖLÜM
A- Hayat Dýþý Teknik Gelir
1- Kazanýlmýþ Primler (Reasürör Payý Düþülmüþ Olarak)
1.1- Yazýlan Primler (Reasürör Payý Düþülmüþ Olarak)
1.1.1- Brüt Yazýlan Primler
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler
1.2- Kazanýlmamýþ Primler Karþýlýðýnda Deðiþim (Reasürör Payý ve Devreden
Kýsým Düþülmüþ Olarak)
1.2.1- Kazanýlmamýþ Primler Karþýlýðý
1.2.2- Kazanýlmamýþ Primler Karþýlýðýnda Reasürör Payý
1.3- Devam Eden Riskler Karþýlýðýnda Deðiþim (Reasürör Payý ve Devreden Kýsým
Düþülmüþ Olarak)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karþýlýðý
1.3.2- Devam Eden Riskler Karþýlýðýnda Reasürör Payý
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarýlan Yatýrým Gelirleri
3- Diðer Teknik Gelirler (Reasürör Payý Düþülmüþ Olarak)
3.1- Brüt Diðer Teknik Gelirler
3.2- Brüt Diðer Teknik Gelirlerde Reasürör Payý
B- Hayat Dýþý Teknik Gider
1- Gerçekleþen Hasarlar (Reasürör Payý Düþülmüþ Olarak)
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payý Düþülmüþ Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payý
1.2- Muallak Hasarlar Karþýlýðýnda Deðiþim (Reasürör Payý ve Devreden Kýsým Düþülmüþ
Olarak)
1.2.1- Muallak Hasarlar Karþýlýðý
1.2.2- Muallak Hasarlar Karþýlýðýnda Reasürör Payý
2- Ýkramiye ve Ýndirimler Karþýlýðýnda Deðiþim (Reasürör Payý ve Devreden Kýsým
Düþülmüþ Olarak)
2.1- Ýkramiye ve Ýndirimler Karþýlýðý
2.2- Ýkramiye ve Ýndirimler Karþýlýðýnda Reasürör Payý
3- Diðer Teknik Karþýlýklarda Deðiþim (Reasürör Payý ve Devreden Kýsým Düþülmüþ Olarak)
4- Faaliyet Giderleri
C- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dýþý (A - B)
D- Hayat Teknik Gelir
1- Kazanýlmýþ Primler (Reasürör Payý Düþülmüþ Olarak)
1.1- Yazýlan Primler (Reasürör payý Düþülmüþ Olarak)
1.1.1- Brüt Yazýlan Primler
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler
1.2- Kazanýlmamýþ Primler Karþýlýðýnda Deðiþim (Reasürör Payý ve Devreden Kýsým
Düþülmüþ Olarak)
1.2.1- Kazanýlmamýþ Primler Karþýlýðý
1.2.2- Kazanýlmamýþ Primler Karþýlýðýnda Reasürör Payý
1.3- Devam Eden Riskler Karþýlýðýnda Deðiþim (Reasürör Payý ve Devreden Kýsým
Düþülmüþ Olarak)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karþýlýðý
1.3.2- Devam Eden Riskler Karþýlýðýnda Reasürör Payý
2- Hayat Branþý Yatýrým Geliri
3- Yatýrýmlardaki Gerçekleþmemiþ Karlar
4- Diðer Teknik Gelirler (Reasürör Payý Düþülmüþ Olarak)

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

54

Baðýmsýz
Denetimden Geçmiþ
31 Aralýk 2009

(694,575)

(6,663,396)

5,578,371

(19,041,135)
12,377,739

(6,272,946)
-

56,967,306
54,741,755
61,405,151
120,171,062
(58,765,911)

-

5,17

3,411,222
693,846
693,846
(84,997,110)
(56,169,969)
(53,318,804)
(119,468,417)
66,149,613

1,571,322
654,229
654,229
(65,629,530)
(40,931,187)
(43,442,485)
(97,302,032)
53,859,547

17,29

(2,851,165)

2,511,298

5,17
5,17

(5,037,268)
2,186,103

4,808,735
(2,297,437)

5

17
17,29

5,17

29
32
5

-

-

-

-

5,10,17

(12,359)
(28,814,782)
(4,070,805)
16,678,993
4,965,012
4,869,161
5,309,300
(440,139)

(23,191)
(24,675,152)
(8,662,224)
17,533,684
6,411,632
6,432,727
6,831,119
(398,392)

5,17,29

95,851

(21,095)

17
10,17

78,745
17,106

120,657
(141,752)

17
17
5,17

-

5

Ýliþikteki dipnotlar, bu finansal tablolarýn tamamlayýcý parçalarýdýr.

Baðýmsýz
Denetimden Geçmiþ
31 Aralýk 2010
80,926,305
76,821,237
77,515,812
129,895,514
(52,379,702)

11,667,304
46,677

11,057,472
64,580

Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketi 31 Aralýk 2010 Tarihinde Sona Eren Yýla Ait Gelir Tablosu
(Para Birimi: Türk Lirasý (TL) olarak ifade edilmiþtir.)

I- TEKNÝK BÖLÜM
E- Hayat Teknik Gider
1- Gerçekleþen Hasarlar (Reasürör Payý Düþülmüþ Olarak)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payý Düþülmüþ Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payý
1.2- Muallak Tazminatlar Karþýlýðýnda Deðiþim (Reasürör Payý ve Devreden Kýsým Düþülmüþ
Olarak)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karþýlýðý
1.2.2- Muallak Hasarlar Karþýlýðýnda Reasürör Payý
2- Ýkramiye ve Ýndirimler Karþýlýðýnda Deðiþim (Reasürör Payý ve Devreden Kýsým Düþülmüþ
Olarak)
2.1- Ýkramiye ve Ýndirimler Karþýlýðý
2.2- Ýkramiye ve Ýndirimler Karþýlýðýnda Reasürör Payý
3- Hayat Matematik Karþýlýðýnda Deðiþim (Reasürör Payý ve Devreden Kýsým Düþülmüþ Olarak)
3.1- Hayat Matematik Karþýlýðý
3.2- Hayat Matematik Karþýlýðýnda Reasürör Payý

Dipnot

Baðýmsýz
Denetimden Geçmiþ
31 Aralýk 2010

Baðýmsýz
Denetimden Geçmiþ
31 Aralýk 2009

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

(13,376,749)
(11,239,408)
(10,942,337)
(11,232,938)
290,601

(16,596,676)
(10,879,914)
(10,812,402)
(11,041,402)
229,000

17,29

(297,071)

(67,512)

17
5,10,17

(336,257)
39,186

(51,967)
(15,545)

-

-

4,216,997
4,216,997
-

1,681,668
1,681,668
-

30

205,412

(3,591,880)

4.1- Yatýrým Riski Hayat Sigortasý Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Ýçin Ayrýlan Karþýlýklar
4.2- Yatýrým Riski Hayat Sigortasý Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Ýçin Ayrýlan Karþýlýklarda
Reasürör Payý

30

205,412

(3,591,880)

5- Diðer Teknik Karþýlýklarda Deðiþim (Reasürör Payý ve Devreden Kýsým Düþülmüþ Olarak)
6- Faaliyet Giderleri
7- Yatýrým Giderleri
8- Yatýrýmlardaki Gerçekleþmemiþ Zararlar
9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarýlan Yatýrým Gelirleri
F- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat (D - E)
G- Emeklilik Teknik Gelir
1- Fon Ýþletim Gelirleri
2- Yönetim Gideri Kesintisi
3- Giriþ Aidatý Gelirleri
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi
6- Sermaye Tahsis Avansý Deðer Artýþ Gelirleri
7- Diðer Teknik Gelirler
H- Emeklilik Teknik Gideri
1- Fon Ýþletim Giderleri
2- Sermaye Tahsis Avanslarý Deðer Azalýþ Giderleri
3- Faaliyet Giderleri
4- Diðer Teknik Giderler
I- Teknik Bölüm Dengesi Emeklilik (G - H)

29
32
5

4- Yatýrým Riski Hayat Sigortasý Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Ýçin Ayrýlan Karþýlýklarda
Deðiþim (Reasürör Payý ve Devreden Kýsým Düþülmüþ Olarak)

Ýliþikteki dipnotlar, bu finansal tablolarýn tamamlayýcý parçalarýdýr.
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29,30
29,30

-

5
5

(11,266)
(722,814)
(4,004,210)
(1,821,460)
3,302,244
-

-

(30,021)
(1,137,806)
(158,088)
(2,480,635)
937,008
-

Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketi 31 Aralýk 2010 Tarihinde Sona Eren Yýla Ait Gelir Tablosu
(Para Birimi: Türk Lirasý (TL) olarak ifade edilmiþtir.)

Dipnot

I- TEKNÝK OLMAYAN BÖLÜM
C- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dýþý (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- Yatýrým Gelirleri
1- Finansal Yatýrýmlardan Elde Edilen Gelirler
2- Finansal Yatýrýmlarýn Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
3- Finansal Yatýrýmlarýn Deðerlemesi
4- Kambiyo Karlarý
5- Ýþtiraklerden Gelirler
6- Baðlý Ortaklýklar ve Müþterek Yönetime Tabi Teþebbüslerden Gelirler
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler

5

8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
9- Diðer Yatýrýmlar
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarýlan Yatýrým Gelirleri
L- Yatýrým Giderleri
1- Yatýrým Yönetim Giderleri Faiz Dahil
2- Yatýrýmlar Deðer Azalýþlarý
3- Yatýrýmlarýn Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluþan Zararlar
4- Hayat Dýþý Teknik Bölümüne Aktarýlan Yatýrým Gelirleri
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluþan Zararlar

6- Kambiyo Zararlarý
7- Amortisman Giderleri
8- Diðer Yatýrým Giderleri
M- Diðer Faaliyetlerden ve Olaðandýþý Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar
1- Karþýlýklar Hesabý
2- Reeskont Hesabý
3- Özellikli Sigortalar Hesabý
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabý
5- Ertelenmiþ Vergi Varlýðý Hesabý
6- Ertelenmiþ Vergi Yükümlülüðü Gideri
7- Diðer Gelir ve Karlar
8- Diðer Gider ve Zararlar
9- Önceki Yýl Gelir ve Karlarý
10- Önceki Yýl Gider ve Zararlarý
N- Dönem Net Karý veya Zararý
1- Dönem Karý ve Zararý
2- Dönem Karý Vergi ve Diðer Yasal Yükümlülük Karþýlýklarý
3- Dönem Net Kar veya Zararý
4- Enflasyon Düzeltme Hesabý

Ýliþikteki dipnotlar, bu finansal tablolarýn tamamlayýcý parçalarýdýr.
56

5

5,6,8

47
47

35

Baðýmsýz
Denetimden Geçmiþ
31 Aralýk 2010
(4,070,805)
3,302,244
(768,561)
9,063,093
1,484,860
3,353,024
1,089,832
1,016,050
297,867
1,821,460
(4,577,167)
(149,281)
(3,411,222)
(521,490)
(415,579)
(79,595)
(2,804,910)
(1,694,283)
(438,712)
(630,240)
-

Baðýmsýz
Denetimden Geçmiþ
31 Aralýk 2009
(8,662,224)
937,008
(7,725,216)
5,883,394
1,324,708
564,915
928,522
541,209
43,405
2,480,635
(3,220,102)
(509)
(1,571,322)
(216,012)
(519,092)
(913,167)
195,441
(957,112)
1,283,632
(97,711)
-

377,461
(156,754)

265,418
(300,126)

19,010
(281,392)
912,455
912,455
912,455
-

1,340
(4,866,483)
(4,866,483
(4,866,483)
-

Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketi 31 Aralýk 2010 Tarihinde Sona Eren Yýla Ait Nakit Akýþ Tablosu
(Para Birimi: Türk Lirasý (TL) olarak ifade edilmiþtir.)

Dipnot
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akýmlarý
1. Sigortacýlýk faaliyetlerinden elde edilen nakit giriþleri
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit giriþleri
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit giriþleri
4. Sigortacýlýk faaliyetleri nedeniyle yapýlan nakit çýkýþý
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çýkýþý
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çýkýþý
7. Esas faaliyetler sonucu oluþan nakit
8. Faiz ödemeleri
9. Gelir vergisi ödemeleri
10. Diðer nakit giriþleri
11. Diðer nakit çýkýþlarý
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
B. Yatýrým faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akýmlarý
1. Maddi varlýklarýn satýþý
2. Maddi varlýklarýn iktisabý
3. Mali varlýk iktisabý
4. Mali varlýklarýn satýþý
5. Alýnan faizler
6. Alýnan temettüler
7. Diðer nakit giriþleri
8. Diðer nakit çýkýþlarý
9. Yatýrým faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akýmlarý

5,6,8
11

2.13

1. Hisse senedi ihracý (sermaye artýrýmý)
2. Kredilerle ilgili nakit giriþleri
3. Finansal kiralama borçlarý ödemeleri
4. Ödenen temettüler
5. Diðer nakit giriþleri
6. Diðer nakit çýkýþlarý
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
D. Kur farklarýnýn nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artýþ / (azalýþ)
F. Dönem baþýndaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu

6

14
14

Ýliþikteki dipnotlar, bu finansal tablolarýn tamamlayýcý parçalarýdýr.
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Baðýmsýz
Denetimden Geçmiþ
31 Aralýk 2010

Baðýmsýz
Denetimden Geçmiþ
31 Aralýk 2009

212,637,478
1,626,352
-

183,598,402
14,198,166
-

(223,005,173)
(2,169,157)
(10,910,500)
44,117,932
(30,170,748)
3,036,684

(198,394,324)
(15,672,567)
(16,270,323)
14,815,228
(20,590,635)
(22,045,730)

4,616
(229,689)
(50,185,145)
12,337,482
18,352,759
-

1,402
(316,405)
(9,657,234)
13,133,155
9,402,388
-

1,718,664
(1,014,014)
(19,015,327)

2,157,957
(2,080,367)
12,640,896

24,900,000
-

3,972,400
(900)
-

24,900,000
8,921,357
1,923,754

3,971,500
(5,433,334)
7,357,088

10,845,111

1,923,754

58

2 - Ýç Kaynaklardan
B - Ýþletmenin Aldýðý Kendi Hisse Senetleri
C - Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayýplar
D - Finansal Varlýklarýn Deðerlemesi
E - Yabancý Para Çevrim Farklarý
F - Diðer Kazanç ve Kayýplar
G - Enflasyon Düzeltme Farklarý
H - Net Dönem Karý
I - Geçmiþ Yýllar Zararlarýna Transferler
J - Daðýtýlan Temettü
V - Dönem Sonu Bakiyesi - 31 Aralýk 2010

I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi - 31 Aralýk 2008
A - Sermaye Artýrýmý
1 - Nakit

2 - Ýç Kaynaklardan
B - Ýþletmenin Aldýðý Kendi Hisse Senetleri
C - Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayýplar
D - Finansal Varlýklarýn Deðerlemesi
E - Yabancý Para Çevrim Farklarý
F - Diðer Kazanç ve Kayýplar
G - Enflasyon Düzeltme Farklarý
H - Net Dönem Zararý
I - Geçmiþ Yýllar Zararlarýna Transferler
J - Daðýtýlan Temettü
V - Dönem Sonu Bakiyesi - 31 Aralýk 2009

I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi - 31 Aralýk 2008
II - Hatalarýn düzeltilmesi
IV - Yeni Bakiye - 31 Aralýk 2008
A - Sermaye Artýrýmý
1 - Nakit

-

46,600,000

-

-

Varlýklarda
Deðer Artýþý
-

21,080,244

20,481,034

-

-

-

Hisse
Senedi
Ýhraç
Primleri
20,481,034
20,481,034

Öz sermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farklarý
21,080,244
21,080,244

-

-

-

Yabancý
Para
Çevrim
Farklarý
-

71,500,000

-

Ýþletmenin
Kendi Hisse
Dipnot Sermaye
Senetleri
46,600,000
2.13 24,900,000
2.13 24,900,000
15
15,16
(593,508)

Varlýklarda
Deðer Artýþý
(593,508)
-

Hisse
Senedi
Ýhraç
Primleri
20,481,034
-

-

-

(21,080,244) (20,481,034)
-

Öz sermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farklarý
21,080,244
-

-

-

Yabancý
Para
Çevrim
Farklarý
-

Baðýmsýz Denetimden Geçmiþ Özkaynak Deðiþim Tablosu - 31 Aralýk 2010

-

-

Ýþletmenin
Kendi Hisse
Dipnot Sermaye
Senetleri
42,627,600
2.1.6
42,627,600
2.13 3,972,400
2.13 3,972,400
-

Baðýmsýz Denetimden Geçmiþ Özkaynak Deðiþim Tablosu - 31 Aralýk 2009
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24,855

Yasal
Yedekler
24,855
-

24,855

-

Yasal
Yedekler
24,855
24,855
-

(71,658,382)

-

(4,866,483)

(9,879,160)

9,879,160

-

-

-

-

(4,866,483)

-

-

11,727,275

-

(4,866,483)

-

(12,651)

-

3,972,400
3,972,400

66,007

-

912,455

912,455
4,866,483
-

(593,508)
912,455
(34,963,587) 36,946,222

36,694,795
-

Diðer
Geçmiþ
Yedekler ve Net Dönem
Yýllar
Karý/
Karlarý
Daðýtýlmamýþ
(Zararý)
Toplam
/(Zararlarý)
Karlar
66,007
(4,866,483) (71,658,382) 11,727,275
24,900,000
24,900,000

66,007

-

-

Ýliþikteki dipnotlar, bu finansal tablolarýn tamamlayýcý parçalarýdýr.

-

-

Özel
Fonlar
-

-

(12,651)
-

Özel
Fonlar
12,651
12,651
-

Diðer
Geçmiþ
Yedekler ve Net Dönem
Yýllar
Karý/
Karlarý
Daðýtýlmamýþ
(Zararý)
Toplam
/(Zararlarý)
Karlar
66,007
(7,080,229) (60,908,583) 16,303,579
(2,798,931)
(870,639) (3,669,570)
66,007
(9,879,160) (61,779,222) 12,634,009

Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketi 31 Aralýk 2010 Tarihinde Sona Eren Yýla Ait Kar Daðýtým Tablosu
(Para Birimi: Türk Lirasý (TL) olarak ifade edilmiþtir.)

Dipnot
I.DÖNEM KARININ DAÐITIMI
1.1. DÖNEM KARI/(ZARARI)
1.2. ÖDENECEK VERGÝ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3. Diðer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A - NET DÖNEM ZARARI (1.1 - 1.2)
1.3. GEÇMÝÞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4. BÝRÝNCÝ TERTÝP YASAL AKÇE
1.5. ÞÝRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR
B- DAÐITILABÝLÝR NET DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5) ]
1.6. ORTAKLARA BÝRÝNCÝ TEMETTÜ (-)
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2. Ýmtiyazlý Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3 Katýlma Ýntifa Senedi Sahiplerine
1.6.4 Kara Ýþtirakli Tahvil Sahiplerine
1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklýðý Belgesi Sahiplerine
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8. YÖNETÝM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.9. ORTAKLARA ÝKÝNCÝ TEMETTÜ (-)
1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.2. Ýmtiyazlý Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.3. Katýlma Ýntifa Senedi Sahiplerine
1.9.4. Kara Ýþtirakli Tahvil Sahiplerine
1.9.5. Kar ve Zarar Ortaklýðý Belgesi Sahiplerine
1.10. ÝKÝNCÝ TERTÝP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.11. STATÜ YEDEKLERÝ (-)
1.12. OLAÐANÜSTÜ YEDEKLER
1.13. DÝÐER YEDEKLER
1.14. ÖZEL FONLAR
II. YEDEKLERDEN DAÐITIM
2.1. DAÐITILAN YEDEKLER
2.3. ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2 Ýmtiyazlý Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3. Katýlma Ýntifa Senedi Sahiplerine
2.3.4 Kâra Ýþtirakli Tahvil Sahiplerine
2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklýðý Belgesi Sahiplerine
2.4. PERSONELE PAY (-)
2.5. YÖNETÝM KURULUNA PAY (-)
III. HÝSSE BAÞINA KAR
3.1. HÝSSE SENEDÝ SAHÝPLERÝNE
3.2. HÝSSE SENEDÝ SAHÝPLERÝNE ( % )
3.3. ÝMTÝYAZLI HÝSSE SENEDÝ SAHÝPLERÝNE
3.4. ÝMTÝYAZLI HÝSSE SENEDÝ SAHÝPLERÝNE ( % )
IV. HÝSSE BAÞINA TEMETTÜ
4.1. HÝSSE SENEDÝ SAHÝPLERÝNE
4.2. HÝSSE SENEDÝ SAHÝPLERÝNE ( % )
4.3. ÝMTÝYAZLI HÝSSE SENEDÝ SAHÝPLERÝNE

Cari Dönem
31 Aralýk 2010
912,455
912,455
(34,963,587)
(45,623)
(34,096,755)
0.0173
1.73
-

4.4. ÝMTÝYAZLI HÝSSE SENEDÝ SAHÝPLERÝNE ( % )

Ýliþikteki dipnotlar, bu finansal tablolarýn tamamlayýcý parçalarýdýr.
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Önceki Dönem
31 Aralýk 2009
(4,866,483)
(4,866,483)
(71,658,382)
(76,524,865)
(0.1091)
(10.91)
-

ACIBADEM SAÐLIK VE HAYAT SÝGORTA
ANONÝM ÞÝRKETÝ
31 Aralýk 2010 Tarihi Ýtibarýyla Hazýrlanan
Finansal Tablolara Ýliþkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirasý (TL) olarak ifade edilmiþtir.)

Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketi 31 Aralýk 2010 Tarihi Ýtibarýyla Hazýrlanan Finansal Tablolara Ýliþkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirasý (TL) olarak ifade edilmiþtir.)

1- Genel bilgiler
1.1- Ana þirketin adý ve grubun son sahibi
31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla, Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketi'nin ("Þirket") sermayesinde doðrudan
hakimiyeti söz konusu olan sermaye gruplarý %50.00 pay ile Walnut Holding Cooperaite U.A. ve %49.99 pay ile Mehmet
Ali Aydýnlar'dýr.
1.2- Kuruluþun ikametgahý ve yasal yapýsý, þirket olarak oluþtuðu ülke ve kayýtlý büronun adresi (veya eðer kayýtlý
büronun olduðu yerden farklýysa, faaliyetin sürdürüldüðü esas yer)
Þirket, 1992 yýlýnda Türkiye'de tescil edilmiþ olup, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümlerine göre kurulmuþ Anonim Þirket
statüsündedir. Þirket, Aydýnevler Mah. Efendioðlu Sok. No:7 Küçükyalý/Ýstanbul adresinde faaliyet göstermektedir.
1.3- Ýþletmenin fiili faaliyet konusu
Þirket, "Bayýndýr Hayat Sigorta Anonim Þirketi" adýyla Türkiye'de ve yabancý memleketlerde hayat sigortalarý grubuna giren
her branþta sigorta faaliyetini yürütmek ve özellikle hayat, ferdi kaza ve saðlýk sigortalarý ile ilgili sigorta, iþlemleri yapmak
ve aracýlýk etmek amacýyla kurulmuþ olup, 1994 yýlýnda sigortacýlýk faaliyetlerine baþlamýþtýr.
6 Þubat 2004 tarihinde Þirket sermayesinin %99.72'sini temsil eden hisse senetleri Acýbadem Saðlýk Grubu tarafýndan Tasarruf
Mevduatý Sigorta Fonu'ndan satýn alýnarak, 12 Þubat 2004 tarihinde yapýlan Þirket Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý ile
Þirket'in unvaný "Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketi" olarak deðiþtirilmiþtir.
Þirket sermayesinin %49.99'unu temsil eden Þirket hisseleri, T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý'nýn ("Hazine Müsteþarlýðý")
13 Kasým 2007 tarih ve B.02.1.HZN.0.10.04.01.01 sayýlý iznine müteakip, 17 Aralýk 2007 tarihinde alýnan Yönetim Kurulu
kararý ile sermaye artýrýmý yoluyla yeni çýkarýlan hisse senetleri dahil Walnut Holding Cooperaite U.A. firmasýna devredilmiþtir.
Walnut Holding Cooperaite U.A. uluslararasý yatýrým þirketi olan Abraaj Capital bünyesinde faaliyet göstermektedir.
1.4- Kuruluþun faaliyetlerinin ve esas çalýþma alanlarýnýn niteliklerinin açýklanmasý
Faaliyetlerini, 14 Haziran 2007 tarih ve 26552 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan 5684 sayýlý Sigortacýlýk Kanunu ("Sigortacýlýk
Kanunu") ile bu kanuna dayanýlarak Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan yayýmlanan diðer yönetmelik ve düzenlemeler çerçevesinde
yürütmekte olan Þirket, 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla hayat, ferdi kaza ve saðlýk branþlarýnda poliçe düzenlemektedir.
1.5- Kategorileri itibarýyla dönem içinde çalýþan personelin ortalama sayýsý
Kategorileri itibarýyla dönem içinde çalýþan personelin ortalama sayýsý aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010

Üst ve orta kademe yöneticiler

31 Aralýk 2009

24

26

Diðer personel

200

257

Toplam

224

283

1.6- Üst yönetime saðlanan ücret ve benzeri menfaatler
31 Aralýk 2010 tarihinde sona eren yýla iliþkin, yönetim kurulu baþkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yardýmcýlarý
gibi üst kademe yöneticilere cari yýlda saðlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarý 1,256,245 TL'dir (31 Aralýk
2009: 943,353 TL).
1.7- Finansal tablolarda; yatýrým gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araþtýrma geliþtirme, pazarlama
ve satýþ, dýþarýdan saðlanan fayda ve hizmetler ile diðer faaliyet giderleri) daðýtýmýnda kullanýlan anahtarlar
Þirketlerce hazýrlanacak olan finansal tablolarda kullanýlan anahtara iliþkin usul ve esaslar, Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan
4 Ocak 2008 tarih ve 2008/1 sayýlý "Sigortacýlýk Hesap Planý Çerçevesinde Hazýrlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanýlan
Anahtarlarýn Usul ve Esaslarýna Ýliþkin Genelge"si çerçevesinde belirlenmiþtir.
Buna göre;
Þirket tarafýndan hayat dýþý teknik karþýlýklarý karþýlayan varlýklarýn yatýrýma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler,
teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarýlýr.
Matematik ve kar payý karþýlýklarý karþýlýðýnda yatýrýma yönlendirilen kýymetlerden elde edilen gelirler, teknik bölümde
býrakýlmakta, bu tutarlar haricindeki kýsýmlar ise teknik olmayan bölüme aktarýlmaktadýr.
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1- Genel bilgiler (Devamý)
1.7- Finansal tablolarda; yatýrým gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araþtýrma geliþtirme, pazarlama
ve satýþ, dýþarýdan saðlanan fayda ve hizmetler ile diðer faaliyet giderleri) daðýtýmýnda kullanýlan anahtarlar (devamý)
Hayat ve hayat dýþý bölümleri faaliyet giderleri, her bir bölüm için son 3 yýlda üretilen poliçe sayýsý, brüt yazýlan prim miktarý
ile hasar ihbar adedinin toplam üretilen poliçe sayýsý, brüt yazýlan prim miktarýna ve hasar ihbar adedine oranlanmasýyla
bulunan 3 oranýn ortalamasýna göre daðýtýlmaktadýr.
1.8- Finansal tablolarýn tek bir þirket mi yoksa þirketler grubunu mu içerdiði
Ýliþikteki finansal tablolar, sadece Þirket'in finansal bilgilerini içermekte olup, Not 2.2 - Konsolidasyon'da daha detaylý
anlatýldýðý üzere 31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla konsolide finansal tablolar hazýrlanmamýþtýr.
1.9- Raporlayan iþletmenin adý veya diðer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki raporlama döneminden beri olan
deðiþiklikler
Þirket'in Ticaret Unvaný
Þirket'in Genel Müdürlüðü'nün Adresi

:
:

Þirket'in elektronik site adresi

:

Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketi
Aydýnevler Mh. Efendioðlu Sk. No:7
Küçükyalý/Ýstanbul
www.acibademsigorta.com.tr

Yukarýda sunulan bilgilerde önceki raporlama döneminden itibaren herhangi bir deðiþiklik olmamýþtýr.
1.10- Raporlama döneminden sonraki olaylar
Raporlama döneminden sonraki olaylara iliþkin açýklamalar Not 46 - Raporlama Döneminden sonra ortaya çýkan olaylar
notunda detaylý olarak sunulmuþtur.
2- Önemli muhasebe politikalarýnýn özeti
2.1- Hazýrlýk esaslarý
2.1.1- Finansal tablolarýn düzenlenmesinde kullanýlan temeller ve kullanýlan özel muhasebe politikalarýyla ilgili bilgiler
Þirket, finansal tablolarýný, Sigortacýlýk Kanunu'nun 18 inci maddesi ile 4632 sayýlý Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatýrým
Sistemi Kanunu'nun 11 inci maddelerine dayanýlarak Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan yayýmlanan "Sigorta ve Reasürans ile
Emeklilik Þirketlerinin Finansal Raporlamalarý Hakkýnda Yönetmelik" hükümleri gereðince yürürlükte bulunan düzenlemeler
çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartlarý ("TMS"), Türkiye Finansal Raporlama Standartlarý ("TFRS") ve Hazine
Müsteþarlýðý tarafýndan muhasebe ve finansal raporlama esaslarýna iliþkin yayýmlanan diðer yönetmelik, açýklama ve
genelgelere (tümü "Raporlama Standartlarý") uygun olarak hazýrlamaktadýr.
Söz konusu yönetmeliðin 4 üncü maddesinde; sigorta sözleþmelerine, baðlý ortaklýk, birlikte kontrol edilen ortaklýk ve
iþtiraklerin muhasebeleþtirilmesi ve konsolide finansal tablolar, kamuya açýklanacak finansal tablolar ile bunlara iliþkin
açýklama ve dipnotlarýn düzenlenmesine iliþkin usul ve esaslarýn Hazine Müsteþarlýðý'nca çýkarýlacak tebliðler ile belirleneceði
belirtilmiþ olup, bu hususlarý içeren müteakip düzenlemeler aþaðýdaki gibidir:
Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulu'nun ("TMSK") "Sigorta sözleþmelerine" iliþkin 4 numaralý Standardý 31 Aralýk 2005
tarihinden sonra baþlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, 25 Mart 2006 tarihinde yürürlüðe girmiþ olmakla birlikte
Uluslararasý Muhasebe Standartlarý Kurulu'nun sigorta sözleþmelerine iliþkin projesinin ikinci bölümü henüz tamamlanmadýðý
için TFRS 4'ün bu aþamada uygulanmayacaðý belirtilmiþ, bu kapsamda 7 Aðustos 2007 tarih ve 26606 sayýlý Resmi Gazete'de
yayýmlanarak 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüðe giren teknik karþýlýklarý konu alan "Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik
Þirketlerinin Teknik Karþýlýklarýna ve Bu Karþýlýklarýn Yatýrýlacaðý Varlýklara Ýliþkin Yönetmelik" ("Teknik Karþýlýklar
Yönetmeliði") ve sonrasýnda bu yönetmeliðe istinaden açýklama ve düzenlemelerin olduðu bir takým genelge ve sektör
duyurularý yayýmlanmýþtýr. Bu yönetmelik, genelge ve sektör duyurularý ile getirilen düzenlemelere iliþkin uygulanan muhasebe
politikalarý ileriki bölümlerde her biri kendi baþlýðý altýnda özetlenmiþtir.
Baðlý ortaklýk, birlikte kontrol edilen ortaklýk ve iþtiraklerin muhasebeleþtirilmesi hususu Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan
yayýmlanan 28 Aralýk 2007 tarih ve 2007/26 sayýlý "Baðlý Ortaklýk, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklýk ve Ýþtiraklerin
Muhasebeleþtirilmesine Ýliþkin Genelge" ile düzenlenmiþtir. Buna göre; baðlý ortaklýk, birlikte kontrol edilen ortaklýk ve
iþtiraklerin muhasebeleþtirilmesine iliþkin Hazine Müsteþarlýðý'nca teblið çýkarýlýncaya kadar, uygulamada aksaklýk olmamasýný
teminen, baðlý ortaklýk, birlikte kontrol edilen ortaklýk ve iþtiraklerin muhasebeleþtirilmesinin TMSK'nýn ilgili düzenlemeleri
çerçevesinde yapýlmasý gerekli görülmüþtür. 31 Aralýk 2008 tarih ve 27097 sayýlý (4. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayýmlanan
"Sigorta ve Reasürans Þirketleri ile Emeklilik Þirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarýnýn Düzenlenmesine Ýliþkin Teblið"
yayýmlanarak söz konusu tebliðde ön görülen tarihler itibarýyla konsolidasyon esaslarý yürürlüðe konulmuþtur.
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2- Önemli muhasebe politikalarýnýn özeti (devamý)
2.1- Hazýrlýk esaslarý (devamý)
2.1.1- Finansal tablolarýn düzenlenmesinde kullanýlan temeller ve kullanýlan özel muhasebe politikalarýyla ilgili bilgiler
(devamý)
Hazine Müsteþarlýðý'nýn 12 Aðustos 2008 tarihli 2008/36 sayýlý "Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Þirketlerinin Baðlý
Ortaklýk, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklýk ve Ýþtiraklerdeki Yatýrýmlarýnýn Bireysel Finansal Tablolarýna Yansýtýlmasýna Ýliþkin
Sektör Duyurusu"nda, þirketlerin TMS 27 - Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standardýndan muaf tutulmuþ olmasýna
raðmen, bireysel finansal tablo hazýrlanmasý sýrasýnda baðlý ortaklýk, birlikte kontrol edilen ortaklýk ve iþtiraklerdeki yatýrýmlarýn
TMS 27'nin 37 nci paragrafýnda belirtilen maliyet yöntemine veya TMS 39 - Finansal Araçlar: Muhasebeleþtirme ve Ölçme
standardýna uygun olarak muhasebeleþtirilmesinin mümkün olduðu belirtilmiþtir.
18 Nisan 2008 tarih ve 26851 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan "Finansal Tablolarýn Sunumu Hakkýnda Teblið" ile finansal
tablolarýn önceki dönemlerle ve diðer þirketlerin finansal tablolarý ile karþýlaþtýrýlmasýný teminen, þirketlerin hazýrlayacaklarý
finansal tablolarýn þekil ve içeriði düzenlenmiþtir.
2.1.2- Finansal tablolarýn anlaþýlmasý için uygun olan diðer muhasebe politikalarý
Hiperenflasyonist ülkelerde muhasebeleþtirme
Türkiye'de faaliyet gösteren þirketlerin finansal tablolarý 31 Aralýk 2004 tarihi itibarýyla TMS 29 - Yüksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama'ya uygun olarak, TL'nin genel satýn alým gücündeki deðiþmeler nedeniyle yapýlan
düzeltmeleri yansýtacak þekilde ifade edilmiþtir. TMS 29, yüksek enflasyonlu ekonomilerin para birimi ile hazýrlanan finansal
tablolarýn raporlama dönemindeki ölçüm biriminden gösterilmesini ve önceki dönemlere ait bakiyelerin de ayný birimden
gösterilmesini öngörmektedir.
Hazine Müsteþarlýðý'nýn 4 Nisan 2005 tarihli ve 19387 numaralý yazýsýna istinaden Þirket, 31 Aralýk 2004 tarihli finansal
tablolarýný, Sermaye Piyasasý Kurulu'nun 15 Ocak 2003 tarihli ve 25290 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe
giren "Sermaye Piyasasýnda Muhasebe Standartlarý Hakkýnda Teblið"de ("Seri: XI No: 25 Sayýlý Teblið") yer alan "Yüksek
Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolarýn Düzeltilmesi" ile ilgili kýsýmdaki hükümlere göre düzelterek 2005 yýlý açýlýþ finansal
tablolarýný hazýrlamýþtýr. Hazine Müsteþarlýðý'nýn ayný yazýsýna istinaden 2005 yýlý baþýndan itibaren finansal tablolarýn
enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasý sona ermiþtir. Dolayýsýyla, 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla hazýrlanan bilançoda
yer alan parasal olmayan varlýk ve yükümlülükler ile sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralýk 2004 tarihine kadar olan
giriþlerin 31 Aralýk 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmesi, bu tarihten sonra oluþan giriþlerin ise nominal deðerlerden
taþýnmasýyla hesaplanmýþtýr.
Diðer muhasebe politikalarý
Diðer muhasebe politikalarýna iliþkin bilgiler, yukarýda 2.1.1 - Finansal tablolarýn düzenlenmesinde kullanýlan temeller ve
kullanýlan özel muhasebe politikalarýyla ilgili bilgiler kýsmýnda ve bu raporun müteakip bölümlerinde her biri kendi baþlýðý
altýnda açýklanmýþtýr.
2.1.3

Geçerli ve raporlama para birimi

Ýliþikteki finansal tablolar, Þirket'in geçerli para birimi olan TL cinsinden sunulmuþtur.
2.1.4

Finansal tablolarda sunulan tutarlarýn yuvarlanma derecesi

TL olarak verilen finansal bilgiler, en yakýn tam TL deðerine yuvarlanarak gösterilmiþtir.
2.1.5

Finansal tablolarýn düzenlenmesine kullanýlan ölçüm temeli

Finansal tablolar, güvenilir ölçümü mümkün olmasý durumunda gerçeðe uygun deðerleri üzerinden ölçülen Þirket'in kendi
portföyündeki ve riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatýrýmlar içerisinde alým satým amaçlý finansal varlýklar ve
satýlmaya hazýr finansal varlýklar olarak sýnýflanmýþ finansal varlýklar hariç yüksek enflasyon döneminin sona erdiði tarih
kabul edilen 31 Aralýk 2004 tarihine kadar enflasyon muhasebesinin etkilerine göre düzeltilmiþ tarihi maliyet esasýna göre
hazýrlanmýþtýr.
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2- Önemli muhasebe politikalarýnýn özeti (devamý)
2.1- Hazýrlýk esaslarý (devamý)
2.1.6- Muhasebe politikalarý, muhasebe tahminlerinde deðiþiklikler ve hatalar
2009 yýlý içerisinde hazýrlanan finansal tablolar ile bu finansal tablolarýn açýlýþ bilançosu olan 1 Ocak 2009 tarihli finansal
tablolarýn hazýrlanmasý sýrasýnda Raporlama Standartlarý'nýn uygulanmasýnda yapýlan bir takým hatalar, TMS 8 - Muhasebe
Politikalarý, Muhasebe Tahminlerinde Deðiþiklikler ve Hatalar standardý uyarýnca ilgili finansal tablolar yeniden düzenlenmek
suretiyle düzeltilmiþtir. Bu düzeltmelerin 1 Ocak 2009 tarihli açýlýþ bilançolarýna etkileri ile 31 Aralýk 2009 tarihleri itibarýyla
hazýrlanan finansal tablolara etkileri aþaðýdaki tablolarda özetlenmiþtir.
TMS 8 kapsamýnda yapýlan düzeltme kayýtlarýnýn 1 Ocak 2009 tarihi itibarýyla özsermaye etkileri aþaðýda gösterilmiþtir:
1 Ocak 2009

Dönem net
zararý
TMS 39 - Finansal varlýklar ile riski sigortalýlara ait finansal yatýrýmlarýn
deðerlemesinin düzeltilmesi
TMS 12 - Ertelenmiþ vergi varlýðýnýn düzeltilmesi
- Gerçekleþmiþ ancak rapor edilmemiþ tazminat bedelleri karþýlýðýnýn
düzeltilmesi
TMS 39 - Þüpheli esas faaliyetlerden alacaklar karþýlýðýnýn düzeltilmesi
TMS 39 - Alacak ve borç reeskontunun düzeltilmesi
TMS 19 - Kullanýlmayan izin karþýlýðýnýn düzeltilmesi
TMS 37 - Þirket aleyhine devam eden davalar için karþýlýk ayrýlmasý
TMS 18 - Peþin ödenmiþ giderlerin düzeltilmesi
TMS 19 - Kýdem tazminatý karþýlýðýnýn düzeltilmesi
- Alým-satým amaçlý olarak sýnýflanmýþ riski hayat poliçesi sahiplerine
ait finansal yatýrýmlardan elde edilen getirilerdeki poliçe sahiplerinin
payýnýn düzeltilmesi
Toplam etki

Geçmiþ Yýllar
zararlarý

(3,744,248)
1,252,280

(2,530,158)

205,817
(142,488)
103,117
(70,607)
(386,752)
(313,939)
(88,863)

(271,864)
(401,230)
(167,573)
(143,176)
-

(2,798,931)

452,051

2,578,063
(870,639)

Önceki dönemlerde yapýlan hatalarýn 31 Aralýk 2009 tarihinde sona eren yýlda, dönem net zararýna ve geçmiþ yýllar zararlarýna
olan etkileri aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir:

Dönem net
zararý
Düzeltmeler öncesi bakiyeler:
Alým-satým amaçlý olarak sýnýflanmýþ riski hayat poliçesi
sahiplerine ait finansal yatýrýmlardan elde edilen getirilerdeki
poliçe sahiplerinin payýnýn düzeltilmesi
Fazladan hesaplanan devam eden riskler karþýlýðýnýn düzeltilmesi

31 Aralýk 2009
Geçmiþ Yýllar
Toplam
zararlarý özkaynak etkisi

(2,458,953)

(74,236,445)

11,556,742

(3,591,880)

2,578,063

(1,013,817)

1,184,350

-

Düzeltmelerin toplam etkisi

(2,407,530)

2,578,063

Düzeltmeler sonrasý bakiyeler

(4,866,483)

(71,658,382)

1,184,350
170,533
11,727,275

Muhasebe tahminlerine iliþkin açýklamalar 3 - Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri notunda verilmiþtir.
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2- Önemli muhasebe politikalarýnýn özeti (devamý)
2.2- Konsolidasyon
Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan 31 Aralýk 2008 tarih ve 27097 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan "Sigorta ve Reasürans
Þirketleri ile Emeklilik Þirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarýnýn Düzenlenmesine Ýliþkin Teblið"i ile sigorta, reasürans
ve emeklilik þirketlerinin; 31 Mart 2009 tarihinden itibaren konsolide finansal tablo yayýmlamasý istenmektedir.
Hazine Müsteþarlýðý'nýn 12 Aðustos 2008 tarih 2008/37 sayýlý "Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Þirketlerinin Baðlý Ortaklýk,
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklýk ve Ýþtiraklerdeki Yatýrýmlarýnýn Bireysel Finansal Tablolarýna Yansýtýlmasýna Ýliþkin Sektör
Duyurusu"nda, bireysel finansal tablo hazýrlanmasý sýrasýnda baðlý ortaklýk, birlikte kontrol edilen ortaklýk ve iþtiraklerdeki
yatýrýmlarýn TMS 27 - Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standardýnýn 37 nci paragrafýnda belirtilen maliyet yöntemine
veya TMS 39 - Finansal Araçlar: Muhasebeleþtirme ve Ölçme standardýna uygun olarak muhasebeleþtirilmesinin mümkün
olduðu belirtilmektedir. Söz konusu duyurulara paralel olarak, Þirket raporlama dönemi itibarýyla iþtiraklerini, varsa deðer
düþüklüðü ile ilgili karþýlýklarý ayýrmak suretiyle, maliyet yöntemine göre muhasebeleþtirmiþtir.
Þirket'in iþtiraki konumundaki iþletmeler, Konsolidasyon Tebliði'nde öngörülen istisna çerçevesinde; söz konusu iþtiraklerin
aktif toplamýnýn Þirket'in aktif toplamýnýn yüzde birinden az olmasý dolayýsýyla konsolidasyon kapsamý dýþýnda býrakýlmýþ
ve 31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla deðer düþüklüðü sonrasý elde etme maliyetinden kayýtlara yansýtýlmýþtýr.
2.3- Bölüm raporlamasý
Bir faaliyet bölümü, Þirket'in faaliyet gösterdiði iþ alanlarýnýn, diðer faaliyet bölümleri ile yapýlan iþlemlerden doðan hasýlat
ve harcamalar dahil, hasýlat elde eden ve harcama yapabilen ve Yönetim Kurulu (karar almaya yetkili mercii olarak) tarafýndan
faaliyet sonuçlarý düzenli bir þekilde gözden geçirilen, performansý ölçülen ve finansal bilgileri ayýrt edilebilen bir parçasýdýr.
Þirket'in faaliyet gösterdiði ana coðrafi alan Türkiye olduðu için coðrafi bölümlere göre raporlama sunulmamýþ, faaliyet
alaný bölümlerine göre raporlama sunulmuþtur.
2.4- Yabancý para karþýlýklarý
Ýþlemler, Þirket'in geçerli para birimi olan TL olarak kaydedilmektedir. Yabancý para cinsinden gerçekleþtirilen iþlemler,
iþlemlerin gerçekleþtirildiði tarihlerdeki geçerli olan kurlardan kaydedilmekte olup, bilançoda yer alan yabancý para cinsinden
parasal varlýk ve yükümlülükler, raporlama dönemindeki kurlardan TL'ye çevrilmiþ ve çevrim sonucu oluþan çevrim farklarý
sonucun pozitif veya negatif olmasýna göre iliþikteki finansal tablolarda kambiyo karlarý veya kambiyo zararlarý hesaplarýna
yansýtýlmýþtýr.
2.5- Maddi duran varlýklar
Maddi duran varlýklar, 31 Aralýk 2004 tarihine kadar olan dönem için enflasyona göre düzeltilmiþ maliyet tutarlarý ile
izlenmektedir. Daha sonraki dönemlerde maddi duran varlýklar için herhangi bir enflasyon düzeltmesi yapýlmamýþ, 31 Aralýk
2004 tarihi itibarýyla enflasyona göre endekslenmiþ tutarlar, varsa deðer düþüklüðü için ayrýlan karþýlýklar düþülmek suretiyle
maliyet tutarý olarak kabul edilmiþtir. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren satýn alýnan maddi duran varlýklar, maliyetlerinden
varsa kur farký ve finansman giderleri gibi tutarlar düþüldükten sonra kalan deðerleri üzerinden, varsa deðer düþüklüðü için
ayrýlan karþýlýklar düþülmek suretiyle kayýtlara yansýtýlmaktadýr. Maddi duran varlýklarýn elden çýkarýlmasýndan doðan kazanç
ve kayýplar net elden çýkarma hasýlatý ile, ilgili maddi duran varlýðýn net defter deðerinin arasýndaki fark olarak hesaplanmakta
ve ilgili dönemin gelir tablosuna yansýtýlmaktadýr.
Maddi duran varlýklara yapýlan normal bakým ve onarým harcamalarý gider olarak muhasebeleþtirilmektedir.
Þirket'in mülkiyetinde olan gayrimenkullerde herhangi bir ipotek bulunmamaktadýr (31 Aralýk 2009: Hazine Müsteþarlýðý
lehine tesis edilmiþ iptotek tutarý 2,094,400 TL'dir).
Muhasebe tahminlerinde, cari döneme önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olmasý beklenen
deðiþiklik bulunmamaktadýr.
Maddi duran varlýklar için ilgili amortisman paylarý faydalý ömürleri esas alýnarak maliyet deðerleri üzerinden doðrusal
amortisman yöntemi kullanýlarak hesaplanmaktadýr. Maddi duran varlýklarýn amortismanýnda kullanýlan oranlar ve tahmini
ekonomik ömür olarak öngörülen süreler aþaðýdaki gibidir:
Maddi Duran Varlýklar

Tahmini Ekonomik
Ömür (Yýl)

Gayrimenkuller
Demirbaþ ve tesisatlar
Finansal kiralama yoluyla edinilmiþ maddi varlýlar
Diðer maddi varlýklar (özel maliyet bedelleri dahil)

50
3-15
5
5
65

Amortisman
Oraný (%)
2
6.6-33.3
20
20
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2- Önemli muhasebe politikalarýnýn özeti (devamý)
2.6- Yatýrým amaçlý gayrimenkuller
Yatýrým amaçlý gayrimenkuller, kira geliri veya sermaye kazancý ya da her ikisini birden elde etmek amacýyla elde tutulan
gayrimenkullerdir
Yatýrým amaçlý gayrimenkuller, elde edinimlerinde iþlem maliyetleri de dâhil edilmek üzere elde etme maliyetleri ile kayýtlara
alýnmaktadýr.
Þirket, yatýrým amaçlý gayrimenkulleri ilk kayda alýnmalarýna müteakip, maddi duran varlýklar için uygulanan maliyet yöntemi
ile ölçmektedir (birikmiþ amortismanlar ve varsa deðer düþüklüðü için ayrýlan karþýlýklar düþülmek suretiyle). Ýlgili
gayrimenkullerin ekonomik ömrü 50 yýl olup, %2 oranýnda amortismana tabi tutulmaktadýr.
2.7- Maddi olmayan duran varlýklar
Þirket'in maddi olmayan duran varlýklarý yazýlým programlarýndan oluþmaktadýr. Maddi olmayan duran varlýklar TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlýklar standardý uyarýnca kayýtlara maliyet bedelleri üzerinden alýnmaktadýr. Maddi olmayan duran
varlýklarýn maliyetleri, 31 Aralýk 2004 tarihinden önce aktife giren varlýklar için aktife girdikleri tarihten yüksek enflasyon
döneminin sona erdiði tarih kabul edilen 31 Aralýk 2004'e kadar geçen süre dikkate alýnýp enflasyon düzeltmesine tabi
tutularak daha sonraki tarihteki giriþler ise ilk alýþ bedelleri üzerinden finansal tablolara yansýtýlmaktadýr.
Þirket, maddi olmayan duran varlýklara iliþkin tükenme paylarýný, ilgili varlýklarýn faydalý ömürlerine göre doðrusal amortisman
yöntemini kullanarak maliyet deðerleri üzerinden %6.66 ile %33.33 oranlarý arasýnda ayýrmaktadýr.
2.8- Finansal varlýklar
Finansal varlýklar; nakit mevcudunu, sözleþmeden doðan ve karþý taraftan nakit veya baþka bir finansal varlýk edinme veya
karþýlýklý olarak finansal araçlarý deðiþtirme hakkýný ya da karþý tarafýn sermaye aracý iþlemlerini ifade eder.
Finansal varlýklarýn alým ve satým iþlemleri teslim tarihinde muhasebeleþtirilmektedir.
Finansal varlýklar, alým-satým amaçlý finansal varlýklar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlýklar, satýlmaya hazýr finansal
varlýklar ve kredi ve alacaklar olarak dört grupta sýnýflandýrýlabilir.
Alým-satým amaçlý finansal varlýklar, gerçeðe uygun deðerleri üzerinden ölçülmekte ve ölçüm sonucu oluþan kazanç ya da
kayýplar gelir tablosuna yansýtýlmaktadýr. Alým-satým amaçlý finansal varlýklarýn elde tutulmasý süresince kazanýlan faiz
gelirleri ile elde etme maliyeti ile ilgili finansal varlýklarýn gerçeðe uygun deðerleri arasýndaki fark, gelir tablosunda faiz
gelirleri içinde gösterilmekte olup söz konusu finansal varlýklarýn vadesinden önce elden çýkarýlmasý sonucunda oluþan kar
veya zarar ticari kar/zarar olarak muhasebeleþtirilmektedir.
Kredi ve alacaklar, sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan, aktif bir piyasada iþlem görmeyen ve borçluya
para, mal ve hizmet saðlama yoluyla yaratýlan türev olmayan finansal varlýklardýr. Þirket'in finansal tablolarýnda kredi ve
alacaklar, var ise deðer düþüklüðü için ayrýlan karþýlýk tutarý düþülerek, etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiþ maliyet
bedelleri üzerinden ölçülmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlýklar, vade sonuna kadar elde tutulma niyetiyle
edinilen, fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koþullarýn saðlanmýþ olduðu,
sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve kredi ve alacaklar dýþýnda kalan finansal varlýklardan oluþmaktadýr.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlýklar ilk kayda alýmlarýný takiben, var ise deðer düþüklüðü için ayrýlan karþýlýk
tutarlarý düþülerek, etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiþ maliyet bedelleri üzerinden ölçülmektedir.
Satýlmaya hazýr finansal varlýklar, kredi ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak yatýrýmlar ve alým-satým amaçlýlar dýþýnda
kalan finansal varlýklardan oluþmaktadýr.
Satýlmaya hazýr finansal varlýklarýn ilk kayda alýnmalarý maliyet bedelleri üzerinden olup, izleyen dönemlerde gerçeðe uygun
deðerleriyle ölçülmektedirler. Satýlmaya hazýr finansal varlýklarýn gerçeðe uygun deðerlerindeki deðiþikliklerden kaynaklanan
ve faiz getirili finansal varlýklarýn etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiþ maliyetleri ile gerçeðe uygun deðerleri
arasýndaki farký ifade eden gerçekleþmemiþ kazanç ve kayýplar özkaynak kalemleri içerisinde "Finansal Varlýklarýn Deðerlemesi"
hesabýnda gösterilmektedir. Satýlmaya hazýr finansal varlýklarýn elden çýkarýlmasý durumunda gerçeðe uygun deðer uygulamasý
sonucunda özkaynak hesaplarýnda biriken tutarlar, gelir tablosuna aktarýlmaktadýr.
Aktif bir piyasada iþlem görmeyen finansal varlýklarýn gerçeðe uygun deðerleri, gerçeðe uygun deðer belirleme yöntemleri
kullanýlarak hesaplanmakta; faiz, vade ve benzeri diðer koþullar bakýmýndan ayný nitelikli piyasalarda iþlem gören finansal
varlýklarýn piyasa fiyatlarý baz alýnarak gerçeðe uygun deðer tespiti yapýlmaktadýr.
Ýþtirakler, Þirket'in konsolide olmayan finansal tablolarýnda satýlmaya hazýr finansal varlýk olarak sýnýflandýrýlmakta ve
teþkilatlanmýþ piyasalarda iþlem görmeyen ve gerçeðe uygun deðeri güvenilir bir þekilde belirlenemeyen iþtirakler, deðer
düþüklüðü ile ilgili karþýlýklar düþüldükten sonra, maliyet bedelleri ile finansal tablolara yansýtýlmaktadýr.
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2- Önemli muhasebe politikalarýnýn özeti (devamý)
2.8

Finansal varlýklar (devamý)

Özel araçlar
Ýkrazlar, Þirket'in tasdikli hayat sigortasý tarifelerine iliþkin olarak teknik esaslarda belirtilen süre boyunca (Hayat Sigortasý
Genel Þartlarýna göre bu süre asgari 3 yýldýr) prim ödemesi yapan hayat sigortalýlarýyla ilgili tarifenin iþtira tablosundaki
tutarlarýn belirli bir oraný dahilinde hayat sigorta poliçesinin iadesi karþýlýðýnda verdikleri ödünç para tutarlarýný ifade
etmektedir. Þirket'in, 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla sigortalýlara kullandýrdýðý kredilerin toplam tutarý 862,054 TL'dir (31
Aralýk 2009: 1,115,963 TL). Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatýrýmlar, Þirket tarafýndan hayat poliçesi sahipleri
adýna yatýrýma yönlendirilen tutarlar üzerinden iktisap edilen finansal varlýklardan oluþmaktadýr. Riski hayat poliçesi sahiplerine
ait finansal yatýrýmlar, sigortalýlarýn hak ve menfaatleri aleyhine bir durum yaratmamasý kaydýyla, her biri kendi içinde; alýmsatým amaçlý, satýlmaya hazýr ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlýklar olarak sýnýflandýrýlabilmekte ve yukarýdaki
esaslar dahilinde deðerlemeye tabi tutulmaktadýr. 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla, Þirket'in riski hayat poliçesi sahiplerine
ait yatýrýmlarý, alým-satým amaçlý finansal varlýklar, satýlmaya hazýr finansal varlýklar ve vadeye kadar elde tutulacak finansal
varlýklar olmak üzere 3 grupta sýnýflanmýþtýr. Satýlmaya hazýr finansal varlýk olarak sýnýflanan finansal varlýklarýn gerçeðe
uygun deðerleri ile etkin faiz yöntemine göre hesaplanan itfa edilmiþ maliyet bedelleri arasýndaki farkýn fon bazýnda yapýlan
deðerlendirme sonucunda pozitif vermesi durumunda, %10'u özsermaye altýnda, sigortalýlara ait olan %90'ý sigortacýlýk
teknik karþýlýklarý içerisinde 'Yatýrým riski hayat poliçesi sahiplerine ait poliçeler için ayrýlan karþýlýklar' hesabýnda; negatif
vermesi durumunda %100'ü özsermaye altýnda muhasebeleþtirilmektedir. 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla, fon bazýnda yapýlan
deðerlendirmeler sonucunda satýlmaya hazýr finansal varlýk olarak sýnýflanmýþ riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal
yatýrýmýlardan saðlanan gerçekleþmemiþ kazançlarýn %90'ý için 325,611 TL (31 Aralýk 2009: Yoktur) tutarýnda ilave karþýlýk
ayrýlmýþ; gerçekleþmemiþ kazançlarýn %10'u ile gerçekleþmemiþ kayýplarýn %100'ü için toplam (989,240) TL (31 Aralýk
2009: Yoktur) tutarýnda zarar özkaynaklar altýnda 'Finansal Varlýklarýn Deðerlemesi' hesabýnda muhasebeleþtirilmiþtir.
Alým-satým amaçlý olarak sýnýflanan ve gerçeðe uygun deðerleri üzerinden ölçülen finansal varlýklar, dahil edildikleri fon
içerisinde kar payý hesaplamasýna farklý bir deðerleme yöntemi ile konu olduklarýnda, ilgili finansal varlýklarýn gerçeðe uygun
deðerleri ile kar payý hesaplamasýna konu olan deðerleri arasýndaki farkýn sigortalýya ait olan %90 oranýndaki kýsmý için
sigortacýlýk teknik karþýlýklarý içerisinde 'Yatýrým riski hayat poliçesi sahiplerine ait poliçeler için ayrýlan karþýlýklar' hesabýnda
ilave karþýlýk ayrýlmaktadýr. 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla bu karþýlýklarýn tutarý 103,331 TL'dir (31 Aralýk 2009: 1,013,817
TL).
Þirket ayrýca yýl içerisinde riski hayat poliçesi sahiplerine ait yatýrýmlardan elde edilen gelirlerden kesilen stopaj tutarlarý
için 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla 'Yatýrým riski hayat poliçesi sahiplerine ait poliçeler için ayrýlan karþýlýklar' hesabý
içerisinde 379,463 TL tutarýnda ilave karþýlýk ayýrmýþtýr.
Kayýtlardan çýkarma
Finansal varlýklar, Þirket'in bu varlýklar üzerindeki sözleþmeye baðlý haklardaki kontrolünü kaybettiði zaman kayýtlardan
çýkarýlmaktadýr. Bu durum bu haklarýn gerçekleþmesi, vadesinin dolmasý veya teslim edilmesi durumunda oluþur.
2.9- Varlýklarda deðer düþüklüðü
Finansal varlýklarda deðer düþüklüðü
Bir finansal varlýk ya da finansal varlýk grubu, sadece ve sadece ilgili varlýðýn ilk muhasebeleþtirilmesinden sonra bir veya
birden fazla zarar/kayýp olayýnýn meydana geldiðine ve söz konusu zarar olayýnýn ilgili finansal varlýðýn veya varlýk grubunun
güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akýþlarý üzerindeki etkisi sonucunda deðer düþüklüðüne
uðradýðýna iliþkin tarafsýz bir göstergenin bulunmasý durumunda deðer düþüklüðüne uðradýðý varsayýlýr ve deðer düþüklüðü
zararý oluþur. Þirket her bilanço döneminde, bir finansal varlýk veya finansal varlýk grubunun deðer düþüklüðüne uðradýðýna
iliþkin ortada tarafsýz göstergelerin bulunup bulunmadýðý hususunu deðerlendirmektedir.
Kredi ve alacaklar finansal tablolarda, tahsil edilememe riskine karþý ayrýlan özel karþýlýklar düþüldükten sonraki net tutarlarýyla
gösterilmiþtir. Kredi ve alacaklar tutarlarýnýn tahsil edilemeyecek olduðunu düzenli incelemeler neticesinde gösteren bir
durumun söz konusu olmasý halinde alacaklar için tahsil edilebileceði tutara kadar özel karþýlýk ayrýlmaktadýr.
Sermaye araçlarýnýn geri kazanýlabilir tutarý o aracýn gerçeðe uygun deðeridir. Gerçeðe uygun deðerleri üzerinden ölçülen
borçlanma araçlarýnýn geri kazanýlabilir tutarý tahmini gelecekteki nakit akýmlarýnýn piyasadaki faiz oranlarý ile bugünkü
deðere indirgenmiþ halini ifade eder.
Deðer düþüklüðü kayýtlara alýndýktan sonra oluþan bir olay eðer deðer düþüklüðünün geri çevrilmesini nesnel olarak saðlýyorsa
deðer düþüklüðünün geri çevrimi yapýlýr. Ýtfa edilmiþ maliyet bedelleri üzerinden ölçülen finansal varlýklar ile satýlmaya
hazýr finansal varlýk olarak sýnýflandýrýlmýþ borçlanma senetlerindeki deðer düþüklüðünün geri çevrilmesi kar veya zarardan
yapýlýr. Satýlmaya hazýr finansal varlýk olarak sýnýflandýrýlmýþ sermaye araçlarýndan oluþan finansal varlýklardaki deðer
düþüklüðünün geri çevrilmesi ise doðrudan özkaynak hesaplarýndan yapýlýr.
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2- Önemli muhasebe politikalarýnýn özeti (devamý)
2.9- Varlýklarda deðer düþüklüðü (devamý)
Duran varlýklarda deðer düþüklüðü
Þirket, her bilanço döneminde varlýklarýnýn deðer düþüklüðüne uðramýþ olabileceðine dair herhangi bir belirtinin bulunup
bulunmadýðýný deðerlendirmektedir. Böyle bir belirtinin mevcut olmasý durumunda ilgili varlýðýn geri kazanýlabilir tutarýný
TMS 36 - Varlýklarda Deðer Düþüklüðüne Ýliþkin Türkiye Muhasebe Standardý çerçevesinde tahmin etmekte ve geri
kazanýlabilir tutarýn ilgili varlýðýn defter deðerinin altýnda olmasý durumunda deðer düþüklüðü karþýlýðý ayýrmaktadýr.
Dönemin reeskont ve karþýlýk giderleri Not 47 - Diðer'de detaylý olarak sunulmuþtur.
2.10- Türev finansal araçlar
31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla Þirket'in türev finansal araçlarý bulunmamaktadýr.
2.11- Finansal araçlarýn netleþtirilmesi
Finansal varlýk ve yükümlülükler finansal tablolarda, Þirket'in netleþtirmeye yönelik bir hakka veya yaptýrým gücüne sahip
olmasý, ilgili finansal varlýk ve yükümlülüðü net tutarlarý üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olmasý veya ilgili finansal
varlýk ve yükümlülüðü eþzamanlý olarak sonuçlandýrma hakkýna sahip olmasý durumlarýnda net tutarlarý üzerinden
gösterilmektedir.
Gelir ve giderler, sadece Raporlama Standartlarý'nca izin verildiði sürece veya Þirket'in alým satým iþlemleri gibi benzer
iþlemler sonucu oluþan kar ve zararlar için net olarak gösterilmektedir.
2.12- Nakit ve nakit benzeri varlýklar
Nakit akýþ tablolarýnýn hazýrlanmasýna esas olan "nakit ve nakit benzerleri"; Þirket'in serbest kullanýmýnda olan veya bloke
olarak tutulmayan kasa, alýnan çekler, diðer nakit ve nakit benzeri varlýklar ve vadesiz banka mevduatlarý ile orijinal vadesi
üç aydan kýsa olan bankalardaki vadeli mevduat ile menkul kýymetlere yapýlan yatýrýmlar olarak tanýmlanmaktadýr. Dönemin
nakit ve nakit benzeri varlýklarý Not 14 - Nakit ve nakit benzeri varlýklar'da detaylý olarak sunulmuþtur.
2.13- Sermaye
31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla, Þirket'in sermayesinde doðrudan hakimiyeti söz konusu olan sermaye gruplarý
%50.00 pay ile Walnut Holding Cooperaite UA ve %49.99 pay ile Mehmet Ali Aydýnlar'dýr.
Þirket'in 71,500,000 TL tutarýndaki ödenmiþ sermayesinin 35,750,000 TL'si A Grubu, 35,750,000 TL'si B Grubu paylara
ayrýlmýþtýr.
31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla, Þirket'in sermaye ve ortaklýk yapýsý aþaðýdaki gibidir:

31 Aralýk 2010
Adý

Pay Tutarý
(TL)

Walnut Holding Cooperaite UA
Mehmet Ali Aydýnlar
Diðer

35,750,000
35,743,838
6,162

Ödenmiþ Sermaye

71,500,000
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Pay Oraný
(%)

31 Aralýk 2009
Pay Tutarý
(TL)

Pay Oraný
(%)

50.00
49.99
0.01

23,300,000
23,295,984
4,016

50.00
49.99
0.01

100.00

46,600,000

100.00
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2- Önemli muhasebe politikalarýnýn özeti (devamý)
2.13- Sermaye (devamý)
Dönem içinde yapýlan sermaye artýrýmlarý ve kaynaklarý:
17 Aralýk 2008 tarihinde alýnan Yönetim Kurulu kararý doðrultusunda Þirket'in ödenmiþ sermayesinin 42,627,600 TL'den
46,600,000 TL'ye çýkarýlmasýna karar verilmiþ olup, söz konusu artýrým tutarý 16 Haziran 2009 tarihinde ticaret sicilinde
tescil edilmiþtir. Sermaye artýrýmýnýn tamamý 30 Haziran 2009 tarihi itibarýyla ortaklar tarafýndan nakden karþýlanmýþtýr.
22 Aralýk 2009 tarihinde alýnan Yönetim Kurulu kararý doðrultusunda Þirket'in ödenmiþ sermayesinin 46,600,600 TL'den
55,065,400 TL'ye çýkarýlmasýna karar verilmiþ olup, sermaye artýrýmý için yapýlan baþvurular 24 Þubat 2010 tarihinde Hazine
Müsteþarlýðý ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþtýr. 9 Haziran 2010 tarihinde yapýlan Genel Kurul
Toplantýsý ile sermaye artýrýmý gerçekleþtirilmiþ ve tamamý 30 Haziran 2010 tarihi itibarýyla ortaklar tarafýndan nakden
karþýlanmýþtýr.
30 Eylül 2010 tarihinde alýnan Yönetim Kurulu kararý doðrultusunda Þirket'in ödenmiþ sermayesinin 55,065,400 TL'den
71,500,000 TL'ye çýkarýlmasýna karar verilmiþ olup, sermaye artýrýmý için yapýlan baþvurular 11 Kasým 2010 tarihinde Hazine
Müsteþarlýðý ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþtýr. 2 Aralýk 2010 tarihinde yapýlan Olaðanüstü Genel
Kurul Toplantýsý ile sermaye artýrýmý gerçekleþtirilmiþ ve tamamý 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla ortaklar tarafýndan nakden
karþýlanmýþtýr.
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanýnan imtiyazlar:
Yoktur.
Þirket'te kayýtlý sermaye sistemi:
Yoktur.
Þirket'in geri satýn alýnan kendi hisseleri:
Yoktur.
2.14- Sigorta ve yatýrým sözleþmeleri - sýnýflandýrma
Poliçe sahibinin olumsuz etkilenmesine neden olan, önceden tanýmlanmýþ gelecekteki belirsiz bir olayýn (sigorta ile teminat
altýna alýnan olay) gerçekleþmesi durumunda, Þirket'in poliçe sahibinin zararýný tazmin etmeyi kabul etmek suretiyle önemli
bir sigorta riskini kabullendiði sözleþmeler sigorta sözleþmesi olarak sýnýflandýrýlmaktadýr. Sigorta riski, finansal risk dýþýnda
kalan riskleri kapsamaktadýr. Sigorta sözleþmeleri kapsamýnda alýnmýþ olan bütün primler yazýlan primler hesabý altýnda gelir
olarak muhasebeleþtirilmektedir.
Deðiþkeni sözleþmenin taraflarýndan birine özgü olmayan finansal olmayan bir deðiþken durumunu hesaba katan belirli bir
faiz oraný, finansal araç fiyatý, mal fiyatý, döviz kuru, faiz veya fiyat endeksleri, kredi notu ya da kredi endeksi veya diðer
deðiþkenlerin bir veya daha fazlasýndaki yalnýzca deðiþikliklere dayanan ödemeyi yapmayý öngören sözleþmeler yatýrým
sözleþmeleri olarak sýnýflandýrýlmaktadýr.
Þirket'in birikimli hayat sigortasý ile sermaye itfa sigortasý ürünleri yukarýdaki taným çerçevesinde yatýrým sözleþmesi olarak
sýnýflandýrýlmýþtýr. Birikimli hayat ürünlerinde, poliçe sahiplerinden alýnan primlerin tamamý mevcut düzenlemeler çerçevesinde
gelir olarak muhasebeleþtirilmekte, primin poliçe sahibi adýna birikime yönlendirilen kýsmý finansal tablolarda hayat matematik
karþýlýklarý hesabý altýnda yükümlülük olarak gösterilmek suretiyle giderleþtirilmektedir.
2.15- Sigorta ve yatýrým sözleþmelerinde isteðe baðlý katýlým özellikleri
Sigorta ve yatýrým sözleþmelerindeki isteðe baðlý katýlým özelliði, garanti edilen faydalara ilaveten, aþaðýda yer alan ek
faydalara sahip olmaya yönelik sözleþmeye dayalý bir haktýr.
(i)
(ii)
(iii)

Sözleþmeye dayalý toplam faydalarýn önemli bir kýsmýný teþkil etmeye namzet;
Tutarý ve zamanlamasý sözleþme gereði ihraç edenin takdirinde olan; ve
Sözleþme gereði aþaðýdakilere dayalý olan:
(1) Belirli bir sözleþmeler havuzunun veya belirli bir sözleþme türünün performansýna;
(2) Ýhraç eden tarafýndan elde tutulan belirli bir varlýk havuzunun gerçeklemiþ ve/veya gerçekleþmemiþ
yatýrým gelirlerine; veya
(3) Sözleþme ihraç eden þirketin, fonun veya baþka bir iþletmenin kar veya zararýna.

Þirket'in raporlama dönemi itibarýyla, isteðe baðlý katýlým özelliði olan sigorta veya yatýrým sözleþmesi bulunmamaktadýr.
69

Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketi 31 Aralýk 2010 Tarihi Ýtibarýyla Hazýrlanan Finansal Tablolara Ýliþkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirasý (TL) olarak ifade edilmiþtir.)

2- Önemli muhasebe politikalarýnýn özeti (devamý)
2.16- Ýsteðe baðlý katýlým özelliði olmayan yatýrým sözleþmeleri
Þirket'in birikimli hayat sigortasý ürünlerinde, poliçe sahiplerinin birikimlerinin yatýrýma sevk edilmesi sonucu elde edilecek
getiri oranýnýn, "teknik faiz"in altýnda olmasý durumunda aradaki fark Þirket tarafýndan karþýlanmakta, üzerinde olmasý
durumunda ise garanti unsuruna ilaveten poliçe sahiplerine kar payý olarak daðýtýlmaktadýr. Ancak Þirket, kullanmada bazý
sözleþmesel ve rekabete dayalý kýsýtlamalarýn bulunmasýndan dolayý bu sözleþmelerini isteðe baðlý katýlým özelliði olmayan
yatýrým sözleþmesi olarak sýnýflamaktadýr.
Bu ürünlerde, birikimlerin yatýrýma yönlendirilmesi sonucunda elde edilen tüm getiri, yukarýda bahsedilen muhasebe
politikalarýna uygun olarak gelir tablosunda veya özsermaye hesaplarý altýnda muhasebeleþtirilmekte, bunun karþýlýðýnda
tüm sözleþme borç olarak hayat matematik karþýlýðý içerisinde gösterilmektedir.
2.17- Borçlar
Finansal yükümlülükler; baþka bir iþletmeye nakit yada baþka bir finansal varlýk verilmesini gerektirecek iþlemler sonucunda
oluþan yükümlülükleri ifade etmektedir. Þirket'in finansal tablolarýnda finansal yükümlülükler, etkin faiz yöntemine göre
itfa edilmiþ baliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Bir finansal yükümlülük ödendiðinde kayýtlardan çýkarýlmaktadýr.
2.18

Vergiler

Kurumlar vergisi
Kurum kazançlarý %20 oranýnda kurumlar vergisine tabidir. Bu oran, kurumlarýn ticari kazancýna vergi yasalarý gereðince
indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarýnda yer alan istisna (iþtirak kazançlarý istisnasý gibi) ve
diðer indirimlerin (yatýrým teþvikleri gibi) sonucu bulunacak vergi matrahýna uygulanýr. Kar daðýtýlmadýðý takdirde baþka
bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye'deki bir iþyeri ya da daimi temsilcisi aracýlýðý ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye'de yerleþik kurumlara ödenen
kar paylarýndan (temettüler) stopaj yapýlmaz. Bu kurumlar dýþýndakilere yapýlan temettü ödemeleri üzerinde %15 oranýnda
stopaj uygulanýr. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kiþilere yapýlan kar daðýtýmlarýna iliþkin stopaj oranlarýnýn uygulanmasýnda,
ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaþmalarýnda yer alan uygulamalar da göz önünde bulundurulur. Karýn sermayeye
ilavesi, kar daðýtýmý sayýlmaz ve stopaj uygulanmaz.
Geçici vergiler o yýl kazançlarýnýn tabi olduðu kurumlar vergisi oranýnda hesaplanarak ödenir. Yýl içinde ödenen geçici
vergiler, o yýlýn yýllýk kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisine mahsup edilebilmektedir.
En az iki yýl süre ile elde tutulan iþtirak hisseleri ile gayrimenkullerin satýþýndan doðan kârlarýn %75'i, Kurumlar Vergisi
Kanunu'nda öngörüldüðü þekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yýl süreyle özkaynaklarda tutulmasý þartý ile vergiden istisnadýr.
Türk vergi mevzuatýna göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yýlý aþmamak kaydýyla dönem kurum kazancýndan
indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiþ yýl karlarýndan mahsup edilemez. Þirket'in 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla
indirilebilir mali zararlarýnýn toplamý 18,631,682 TL'dir (31 Aralýk 2009: 34,039,859 TL).
Türkiye'de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat saðlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadýr. Kurumlar
vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandýðý ayý takip eden dördüncü ayýn 25'inci günü akþamýna kadar baðlý bulunulan
vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beþ yýl zarfýnda muhasebe kayýtlarýný inceleyebilir
ve hatalý iþlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarlarý deðiþebilir.
Ertelenmiþ vergi
Ertelenmiþ vergi varlýk ve yükümlülükleri, TMS 12 - Gelir Vergileri standardý uyarýnca varlýklarýn ve borçlarýn finansal
tablolarda gösterilen deðerleri ile yasal vergi matrahý hesabýnda dikkate alýnan tutarlarý arasýndaki "geçici farklar" üzerinden
vergi etkilerinin hesaplanmasýyla belirlenmektedir. Vergi mevzuatýna göre varlýklarýn yada borçlarýn iktisap tarihinde oluþan
mali ya da ticari karý etkilemeyen farklar bu hesaplamanýn dýþýnda tutulmaktadýr.
Hesaplanan ertelenmiþ vergi varlýklarý ile ertelenmiþ vergi yükümlülükleri, finansal tablolarda, sadece ve sadece Þirket'in
cari vergi varlýklarýný, cari vergi yükümlülükleri ile netleþtirmek için yasal bir hakký varsa ve ertelenmiþ vergi aktif ve pasifi
ayný vergilendirilebilir iþletmenin gelir vergisi ile iliþkili ise net olarak gösterilmektedir.
TMS 12 uyarýnca, henüz kullanýlmamýþ geçmiþ yýl mali zararlarý ve vergi avantajlarý için ilerideki dönemlerde bunlarýn
mahsup edilmesine yeterli olacak tutarda vergilendirilebilir gelir elde edileceðinin muhtemel olmasý halinde ertelenmiþ vergi
varlýðý muhasebeleþtirilir. Bu kapsamda, geçmiþ yýl mali zararlarý ile diðer geçici farklar üzerinden hesaplanan ertelenmiþ
vergi varlýðýnýn sadece Þirket'in ileride mahsup edeceði varsayýlan vergilendirilebilir gelirin tutarý ile sýnýrlý olan kýsmý
kayýtlara alýnmýþtýr.
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2- Önemli muhasebe politikalarýnýn özeti (devamý)
2.18

Vergiler (devamý)

Transfer fiyatlandýrmasý
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinin transfer fiyatlandýrmasý yoluyla "örtülü kazanç daðýtýmý" baþlýðý altýnda
transfer fiyatlandýrmasý konusu iþlenmekte olup; 18 Kasým 2007 tarihinde yayýmlanan "Transfer Fiyatlandýrmasý Yoluyla
Örtülü Kazanç Daðýtýmý Hakkýnda Genel Teblið"i bu konu hakkýnda uygulamadaki detaylarý belirlemiþtir.
Ýlgili tebliðe göre, eðer vergi mükellefleri ilgili kuruluþlarla (kiþilerle), fiyatlandýrmalarý emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde
yapýlmayan ürün, hizmet veya mal alým ve satým iþlemlerine giriyorlarsa, ilgili karlar transfer fiyatlamasý yoluyla örtülü bir
þekilde daðýtýldýðý kanaatine varýlacaktýr. Bu tarz transfer fiyatlamasý yoluyla örtülü kar daðýtýmlarý kurumlar vergisi açýsýndan
vergi matrahýndan indirilemeyecektir.
2.19

Çalýþanlara saðlanan faydalar

Kýdem tazminatý karþýlýðý
Türk Ýþ Kanunu'na göre, Þirket bir senesini doldurmuþ olan ve istifa veya kötü davranýþ dýþýndaki sebeplerden Þirket'le iliþkisi
kesilen veya hizmet yýlýný dolduran ve emekliliðini kazanan, askere çaðrýlan veya vefat eden personeli için kýdem tazminatý
ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yýlý için bir aylýk maaþ tutarý kadardýr ve bu miktar 31 Aralýk 2010
tarihi itibarýyla, hükümet tarafýndan belirlenen 2,517 TL (31 Aralýk 2009: 2,365 TL) ile sýnýrlandýrýlmýþtýr.
TMS 19 - Çalýþanlara Saðlanan Faydalara Ýliþkin Türkiye Muhasebe Standardý kýdem tazminatý karþýlýðý hesaplamasýnda
aktüeryal metotlarýn kullanýlmasýný gerektirmektedir. 31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla kullanýlan aktüeryal tahminler
þöyledir:
31 Aralýk 2010
Ýskonto Oraný
Beklenen Maaþ/Tavan Artýþ Oraný
Tahmin Edilen Personel Devir Hýzý (Satýþ Kadrosu)
Tahmin Edilen Personel Devir Hýzý (Ýdari Kadro)

%4.66
%5.10
%76.99
%33.39

31 Aralýk 2009
%5.92
%4.80
%66.61
%23.01

Çalýþanlara saðlanan diðer faydalar
Þirket, çalýþanlarýnýn bir hesap dönemi boyunca sunduðu hizmetler karþýlýðýnda ödenmesi beklenen iskonto edilmemiþ,
çalýþanlara saðlanan diðer faydalar için finansal tablolarýnda TMS 19 kapsamýnda karþýlýk ayýrmaktadýr.
2.20

Karþýlýklar

Geçmiþ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüðün bulunmasý, yükümlülüðün yerine getirilmesinin muhtemel olmasý
ve yükümlülük tutarýnýn güvenilir bir þekilde ölçülebilmesi durumunda söz konusu karþýlýk muhasebeleþtirilmektedir.
Karþýlýklar, raporlama dönemi itibarýyla yükümlülüðün yerine getirilmesi için yapýlacak harcamanýn Þirket yönetimi tarafýndan
yapýlan en iyi tahminine göre hesaplanýr ve etkisinin önemli olduðu durumlarda bugünkü deðerine indirmek suretiyle iskonto
edilir. Tutarýn yeterince güvenilir olarak ölçülemediði ve yükümlülüðün yerine getirilmesi için Þirket'ten kaynak çýkma
ihtimalinin bulunmadýðý durumlarda söz konusu yükümlülük "koþullu" kabul edilmekte ve dipnotlarda açýklanmaktadýr.
Koþullu varlýklar geçmiþ olaylardan kaynaklanan ve Þirket'in tam anlamýyla kontrolünde bulunmayan, bir veya daha fazla
kesin mahiyette olmayan olayýn ileride gerçekleþip gerçekleþmemesi ile teyit edilecek olan varlýklardýr. Þirket koþullu
varlýklarý finansal tablolara yansýtmamaktadýr ancak ilgili geliþmelerin finansal tablolarda doðru olarak yansýtýlmalarýný
teminen koþullu varlýklarýný sürekli olarak deðerlendirmeye tabi tutmaktadýr.
Ekonomik faydanýn Þirket'e girmesi neredeyse kesin hale gelmesi durumunda ilgili varlýk ve buna iliþkin gelir, deðiþikliðin
oluþtuðu dönemin finansal tablolarýna dahil edilmekte, ekonomik fayda giriþinin muhtemel hale gelmesi durumunda ise söz
konusu koþullu varlýk finansal tablo dipnotlarýnda gösterilmektedir.
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2- Önemli muhasebe politikalarýnýn özeti (devamý)
2.21- Gelirlerin muhasebeleþtirilmesi
Yazýlan primler ve tazminatlar
Yazýlan primler, yýl içinde tanzim edilen poliçelerin yaný sýra geçmiþ yýllarda tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller,
vergiler ve reasürörlere devredilen primler düþüldükten sonra kalan tutarý temsil etmektedir. Yazýlan brüt primler üzerinden
reasürör firmalara devredilen primler kar/zarar hesaplarýnda "reasüröre devredilen primler" içerisinde gösterilmek suretiyle
muhasebeleþtirilmektedir.
Tazminatlar ödendikçe gider yazýlmaktadýr. Dönem sonunda rapor edilmiþ ancak henüz fiilen ödenmemiþ tazminat bedelleri
ile gerçekleþmiþ ancak rapor edilmemiþ tazminat bedelleri, muallak hasar ve tazminatlar karþýlýðý ayrýlmak suretiyle
giderleþtirilmektedir. Muallak ve ödenen tazminatlarýn reasürör paylarý ilgili hesaplar içerisinde netleþtirilmek suretiyle
finansal tablolarda gösterilmektedir.
Alýnan ve ödenen komisyonlar
Sigorta poliçelerinin üretimi ile ilgili aracýlara ödenen komisyon giderleri ile devredilen primler karþýlýðýnda reasürörlerden
alýnan komisyon gelirleri aþaðýda Not 2.24 - Kazanýlmamýþ primler karþýlýðý'nda daha detaylý anlatýldýðý üzere; 1 Ocak 2008
tarihinden önce üretilen poliçeler için kazanýlmamýþ primler karþýlýðý hesaplamasýnda, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra üretilen
poliçeler için ise sýrasýyla ertelenmiþ komisyon giderleri ve ertelenmiþ komisyon gelirleri hesaplarýnda dikkate alýnmak
suretiyle tahakkuk esasýna göre poliçenin ömrü boyunca faaliyet sonuçlarýna yansýtýlmaktadýr.
Faiz gelir ve giderleri
Faiz gelir ve giderleri tahakkuk esasýna göre etkin faiz yöntemi kullanýlarak muhasebeleþtirilmektedir. Etkin faiz, finansal
varlýk ya da yükümlülüðün ömrü süresince tahmin edilen nakit ödemeleri ve akýmlarýný defter deðerine iskontolayan orandýr.
Etkin faiz oraný bir finansal varlýk ya da yükümlülüðün ilk kayýtlara alýnmasýyla hesaplanmakta ve müteakip olarak
deðiþtirilmemektedir.
Etkin faiz oraný hesaplamasý, etkin faizin ayrýlmaz bir parçasý olan iskonto ve primleri, ödenen ya da alýnan ücret ve
komisyonlarý ve iþlem maliyetlerini kapsamaktadýr. Ýþlem maliyetleri, finansal bir varlýk ya da yükümlülüðün iktisap edilmesi,
ihraç edilmesi ya da elden çýkarýlmasý ile direkt iliþkili olan ek maliyetlerdir.
Ticari gelir/gider
Ticari gelir/gider, alým satým amaçlý ve satýlmaya hazýr finansal varlýklarýn elden çýkarýlmasý sonucu ortaya çýkan kazanç
ve kayýplarý içermektedir. Ticari gelir ve ticari gider, iliþikteki finansal tablolarda sýrasýyla "Finansal yatýrýmlarýn nakde
çevrilmesinden elde edilen karlar" ve "Yatýrýmlarýn nakde çevrilmesi sonucunda oluþan zararlar" hesaplarý içerisinde
gösterilmiþtir.
Temettü
Temettü gelirleri, ilgili temettüyü elde etme hakkýnýn ortaya çýkmasý ile muhasebeleþtirilmektedir.
2.22- Kiralama iþlemleri
Finansal kiralama sözleþmelerinin süresi azami 4 yýldýr. Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran varlýklar Þirket'in
aktifinde varlýk, pasifinde ise finansal kiralama iþlemlerinden borçlar olarak kaydedilmektedir. Bilânçoda varlýk ve borç
olarak yer alan tutarlarýn tespitinde, varlýklarýn rayiç deðerleri ile kira ödemelerinin bugünkü deðerlerinden küçük olaný esas
alýnarak, kiralamadan doðan finansman maliyetleri, kiralama süresi boyunca sabit bir faiz oraný oluþturacak þekilde dönemlere
yayýlmaktadýr.
Finansal kiralama yoluyla edinilen varlýklardan gelecekte beklenen yarar, varlýðýn defter deðerinden düþükse, kiralanan
varlýklar net gerçekleþebilir deðeri ile deðerlenmektedir. Finansal kiralama yoluyla alýnan varlýklara, maddi duran varlýklar
için uygulanan esaslara göre amortisman hesaplanmaktadýr.
Faaliyet kiralamalarýnda yapýlan kira ödemeleri kira süresi boyunca, eþit tutarlarda gider kaydedilmektedir.
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2- Önemli muhasebe politikalarýnýn özeti (devamý)
2.23- Kar payý daðýtýmý
Temettü borçlarý kar daðýtýmýnýn bir unsuru olarak beyan edildiði dönemde yükümlülük olarak finansal tablolara yansýtýlmaktadýr.
Þirket'in faaliyetleri sonucunda oluþan net dönem karý, geçmiþ yýllar zararlarýný henüz mahsup etmediðinden, daðýtýlabilir
dönem karý bulunmamaktadýr.
2.24- Kazanýlmamýþ primler karþýlýðý
7 Aðustos 2007 tarih ve 26606 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüðe giren "Sigorta
ve Reasürans ile Emeklilik ?irketlerinin Teknik Karþýlýklarýna ve Bu Karþýlýklarýn Yatýrýlacaðý Varlýklara Ýliþkin Yönetmelik"
("Teknik Karþýlýklar Yönetmeliði") uyarýnca, kazanýlmamýþ primler karþýlýðý, yürürlükte bulunan sigorta sözleþmeleri için
tahakkuk etmiþ primlerin herhangi bir komisyon veya diðer bir indirim yapýlmaksýzýn brüt olarak gün esasýna göre ertesi
hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kýsmýndan oluþmaktadýr.
Yürürlükte bulunan ferdi kaza, yýllýk hayat sigortalarý ile süresi bir yýlý aþan birikim priminin de alýndýðý yýllýk yenilenen
hayat sigortalarýnda yazýlan brüt primlerden varsa birikime ayrýlan kýsým düþüldükten sonra kalan tutarýn takip eden dönemlere
sarkan kýsýmlarý için kazanýlmamýþ primler karþýlýðý hesaplanmaktadýr.
Kazanýlmamýþ primler karþýlýðý; Teknik Karþýlýklar Yönetmeliði uyarýnca Þirket tarafýndan ihraç edilen Sigorta sözleþmelerinin
üzerinde de yazdýðý üzere bütün poliçelerin öðlen saat 12:00'da (gün ortasý) baþlayýp yine öðlen saat 12:00'da (gün ortasý)
bittiði dikkate alýnarak tüm poliçeler için düzenlendiði gün ile bitiþ günü için yarým gün olarak hesaplanmaktadýr.
2.25- Devam eden riskler karþýlýðý
Teknik Karþýlýklar Yönetmeliði kapsamýnda, þirketler, kazanýlmamýþ primler karþýlýðýný ayýrýrken yürürlükte bulunan sigorta
sözleþmeleri dolayýsýyla ortaya çýkabilecek hasar ve tazminatlarýn ilgili sözleþmeler için ayrýlmýþ kazanýlmamýþ primler
karþýlýðýndan fazla olma ihtimaline karþý, her hesap dönemi itibarýyla, son 12 ayý kapsayacak þekilde yeterlilik testi yapmak
zorundadýr. Bu test yapýlýrken, net kazanýlmamýþ primler karþýlýðýnýn beklenen net hasar prim oraný ile çarpýlmasý gerekmektedir.
Beklenen net hasar prim oraný, gerçekleþmiþ hasarlarýn (muallak tazminatlar (net) + ödenen tazminatlar (net) - devreden
muallak tazminatlar (net)) kazanýlmýþ prime (yazýlan primler (net) + devreden kazanýlmamýþ primler karþýlýðý (net)kazanýlmamýþ primler karþýlýðý (net)) bölünmesi suretiyle bulunur. Kazanýlmýþ primlerin hesaplamasýnda; devreden kazanýlmamýþ
primler karþýlýðý ile ilgili dönemin kazanýlmamýþ primler karþýlýðý içinde net olarak gösterilen aracýlara ödenen komisyonlar
ile reasürörlerden alýnan komisyonlarýn ertelenen kýsýmlarý dikkate alýnmaz.
Her bir branþ için beklenen hasar prim oranýnýn %95'in üzerinde olmasý halinde, %95'i aþan oranýn net kazanýlmamýþ primler
karþýlýðý ile çarpýlmasý sonucunda bulunan tutar net devam eden riskler karþýlýðý; %95'i aþan oranýn brüt kazanýlmamýþ primler
karþýlýðý ile çarpýlmasý sonucunda bulunan tutar brüt devam eden riskler karþýlýðý olarak finansal tablolara yansýtýlýr. Brüt
tutar ile net tutar arasýndaki fark ise reasürör payý olarak dikkate alýnýr.
Hazine Müsteþarlýðý'nýn 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/12 sayýlý genelgesi uyarýnca, devam eden riskler karþýlýðý hesaplamasý
sýrasýnda deðiþtirilen muallak tazminat karþýlýðý hesaplama yönteminin yaratacaðý yanýltýcý etkiden arýndýrýlmasýný teminen,
bir önceki dönemin muallak tazminat karþýlýðý da yeni yöntemle hesaplanmýþ ve devreden muallak tazminat karþýlýðý olarak
söz konusu yeni yönteme göre hesaplanmýþ tutar dikkate alýnmýþtýr.
Ýlgili test sonucu, 31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla Þirket'in ayýrmasý gereken devam eden riskler karþýlýðý çýkmamýþtýr.
2.26

Muallak tazminatlar karþýlýðý

Tahakkuk etmiþ ve hesaben tespit edilmiþ ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde fiilen ödenmemiþ
tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamýþ ise tahmini bedelleri ile gerçekleþmiþ ancak rapor edilmemiþ tazminat
bedelleri için muallak tazminat karþýlýðý ayrýlmaktadýr.
Tahakkuk etmiþ ve hesaben tespit edilmiþ muallak tazminat karþýlýðýnýn hesaplanmasý sýrasýnda; hesaplanmýþ veya tahmin
edilmiþ eksper, bilirkiþi, danýþman, dava ve haberleþme giderleri de dahil olmak üzere tazminat dosyalarýnýn tekemmülü için
gerekli tüm gider paylarý dikkate alýnýr ve ilgili hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilemez.
Hesap dönemlerinden önce meydana gelmiþ ancak bu tarihlerden sonra ihbar edilmiþ tazminatlar, gerçekleþmiþ ancak rapor
edilmemiþ tazminat bedelleri olarak kabul edilmektedir. Hayat branþý hariç olmak üzere, tahakkuk etmiþ ve hesaben tespit
edilmiþ muallak tazminat karþýlýðý ile içeriði ve uygulama esaslarý Hazine Müsteþarlýðý'nca belirlenen aktüeryal zincirleme
merdiven yöntemleri kullanýlarak bulunan tutar arasýndaki fark gerçekleþmiþ ancak rapor edilmemiþ tazminat bedeli olarak
kabul edilmektedir. Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan 20 Eylül 2010 tarihinde yayýmlanan 2010/12 sayýlý "Aktüeryal Zincirleme
Merdiven Metoduna Ýliþkin Genelge" uyarýnca Hazine Müsteþarlýðý'nca belirlenmiþ olan 5 farklý aktüeryal zincirleme merdiven
yöntemi hesaplanarak, Þirket yönetimince gerçekçi sonuçlar verdiði düþünülen standart zincir yöntemi seçilmiþ ve Þirket'in
faaliyet gösterdiði saðlýk ve ferdi kaza branþlarý için bu yöntem uygulanmýþtýr.
73

Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketi 31 Aralýk 2010 Tarihi Ýtibarýyla Hazýrlanan Finansal Tablolara Ýliþkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirasý (TL) olarak ifade edilmiþtir.)

2- Önemli muhasebe politikalarýnýn özeti (devamý)
2.26

Muallak tazminatlar karþýlýðý (devamý)

Standart zincir yöntemi uygulanýrken hesaplama tablolarýndan çýkan sonucun %100'ü dikkate alýnmýþtýr. Ayrýca gerçekleþmiþ
ancak rapor edilmemiþ tazminat bedelleri, teknik esaslarý bir sonraki paragrata da anlatýldýðý üzere Teknik Karþýlýklar
Yönetmeliðince belirlenen yöntem kullanýlarak test edilmiþ; bu test sonucu bulunan tutarlar standart zincir yöntemine gore
hesaplanan tutarlarla karþýlaþtýrýlmak suretiyle bütün branþlar toplamýnda karþýlaþtýrma sonucu yüksek olan yöntem nihai
gerçekleþmiþ ancak rapor edilmemiþ tazminat tutarlarýnýn kayýtlara alýnmasý için belirleyici olmuþtur. 31 Aralýk 2010 tarihi
itibarýyla yapýlan hesaplamalarda, Teknik Karþýlýklar Yönetmeliði uyarýnca yapýlan test sonucu bütün branþlar toplamýnda
en yüksek sonucu verdiðinden saðlýk ve ferdi kaza branþlarý için bu test sonucu hesaplanan 1,165,954 TL (31 Aralýk 2009:
826,838 TL) net muallak tazminat karþýlýðý olarak ayrýlmýþtýr. Teknik Karþýlýklar Yönetmeliði uyarýnca gerçekleþmiþ ancak
rapor edilmemiþ tazminat bedellerinin test edilmesi sýrasýnda yapýlacak olan hesaplamalarda hesap dönemi sonu rakamlarý
son 12 ayý kapsayacak þekilde brüt olarak dikkate alýnýr. Bu tarihlerden önce meydana gelmiþ ancak bu tarihlerden sonra
ihbar edilmiþ tazminatlar, gerçekleþmiþ ancak rapor edilmemiþ tazminat bedelleri olarak kabul edilir. Gerçekleþmiþ ancak
rapor edilmemiþ tazminat bedellerinin hesaplanmasý sýrasýnda, sigorta ve reasürans þirketlerinin bu bedellerle ilgili olarak
son 5 veya daha fazla yýllarda; bu tarihlerden önce meydana gelmiþ ancak sonrasýndan rapor edilmiþ tazminatlarýn, bunlara
iliþkin rücu, sovtaj ve benzeri gelir tahsilatlarýnýn tenzil edilmesinden sonra kalan tutarlarýnýn, söz konusu yýllara iliþkin
prim üretimlerine bölünmesi suretiyle bulunan aðýrlýklý ortalama dikkate alýnýr. Cari hesap dönemi için gerçekleþmiþ ancak
rapor edilmemiþ tazminat bedeli, yukarýda belirtilen þekilde hesaplanmýþ olan aðýrlýklý ortalama ile cari hesap döneminden
önceki 12 aylýk toplam brüt prim üretiminin çarpýlmasý suretiyle bulunur. Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan yayýmlanan 2010/14
sayýlý "Hayat Branþýna Ýliþkin Gerçekleþmiþ Ancak Rapor Edilmemiþ Muallak Tazminat Karþýlýðýna Ýliþkin Hesaplama
Esaslarýna Ýliþkin Genelge" uyarýnca, hayat branþý için yapýlan gerçekleþmiþ ancak rapor edilmemiþ tazminat bedellerinin
hesaplanma yönteminde deðiþiklik yapýlmýþtýr. Deðiþiklik doðrultusunda, bu bedellerle ilgili olarak son 5 veya daha fazla
yýllarda; hesap dönemlerinden önce meydana gelmiþ ancak sonrasýnda rapor edilmiþ tazminatlarýn brüt tutarýnýn, söz konusu
yýllara iliþkin yýllýk ortalama teminat tutarlarýna bölünmesi suretiyle bulunan aðýrlýklý ortalama dikkate alýnmaya baþlanmýþtýr.
Cari hesap dönemi için gerçekleþmiþ ancak rapor edilmemiþ tazminat bedelleri, yukarýda belirtilen þekilde hesaplanmýþ olan
aðýrlýklý ortalama ile cari hesap döneminden önceki 12 aylýk ortalama teminat tutarýnýn çarpýlmasý suretiyle hesaplanmýþtýr.
Bu çerçevede 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla Þirket, hayat branþý için gerçekleþmiþ ancak rapor edilmemiþ tazminat bedelleri
ile ilgili olarak finansal tablolarda toplam 29,202 TL (31 Aralýk 2009: 10,476 TL) tutarýnda net muallak tazminat karþýlýðý
ayýrmýþtýr. Þirket, Teknik Karþýlýklar Yönetmeliði uyarýnca sigortalýlarýn, Þirket'in anlaþmalý olduðu saðlýk kuruluþlarýnda
bedeli saðlýk kuruluþuna Þirket'çe ödenmek suretiyle tedavi ettirilmesi durumunda, Þirket sigortalýya yükümlülüðünü yerine
getirmiþ olduðundan, tedavi giderlerinin Þirket'çe ödenmesi beklenmeden bu durumdaki dosyalar sigortalýya ibraname
imzalatýlmasýndan veya fatura tutarýna provizyon verilmesinden sonra muallak tazminat karþýlýðýndan çýkararak ödenen
tazminatlar hesabýna dahil etmektedir. Þirket ilk hasar ihbarý ile birlikte veya saðlýk branþýnda sigortalýnýn saðlýk kuruluþundaki
tedavisi için ön provizyon verilmesi anýnda, muallak tazminat tutarýný hesaben kesin olarak tespit edememiþ ise, branþlar
itibarýyla ayýrmýþ olduðu muallak tazminat tutarlarýnýn geçmiþ yýllardaki istatistiklerine dayanan aktüeryal hesaplama sonuçlarý
üzerinden muallak tazminat tutarýný tahakkuk ettirerek dosya açar ve elde edilen bilgilere baðlý olarak her hesap dönemi sonu
itibarýyla güncelleyerek yeterli miktarda karþýlýk ayrýlmamýþ dosyalar için ilave karþýlýk ayýrýr veya fazla ayrýlan karþýlýklar
için indirim yapar. Þirket dava aþamasýndaki tazminatlar için, kazanma ve kaybetme ihtimalini deðerlendirmeksizin öncelikle
dava deðerini esas alarak muallak tazminat karþýlýðý hesaplamaktadýr. Ancak, sigortalý tarafýndan talep edilen gecikme faizi,
mahkeme masrafý ve avukatlýk ücreti gibi masraf kalemleri haricindeki tazminatýn sigorta sözleþmesi teminat limitlerini
aþmasý durumunda, Þirket aþan kýsmý muallak tazminat tutarlarýndan indirmektedir. Dava deðerine raðmen eldeki fatura gibi
kesin kanýtlara dayanýlarak tespit edilen tazminat tutarýna dönem sonuna kadar iþlemiþ gecikme faizi, avukatlýk ücreti gibi
masraflar da ilave edilerek muallak tazminat karþýlýk tutarý güncellenmektedir.
Muallak tazminat karþýlýðý reasürör tutarýnýn hesabýnda, yürürlükte bulunan veya ilgili reasürans anlaþmalarýnýn þartlarý
dikkate alýnmaktadýr.
2.27- Matematik karþýlýklar
Teknik Karþýlýklar Yönetmeliði uyarýnca, hayat ve hayat dýþý branþýnda faaliyet gösteren þirketler bir yýldan uzun süreli hayat,
saðlýk ve ferdi kaza sigorta sözleþmeleri için poliçe sahiplerine olan yükümlülüklerini karþýlamak üzere aktüeryal esaslara
göre yeterli düzeyde matematik karþýlýk ayýrmak zorundadýr. Matematik karþýlýklar, aktüeryal matematik karþýlýklarý ve kar
payý karþýlýklarýndan oluþmaktadýr. Aktüeryal matematik karþýlýklar, bir yýldan uzun süreli hayat sigortalarý için tarifelerin
onaylý teknik esaslarýnda belirtilen formül ve esaslara göre; Þirket'in ileride yerine getireceði yükümlülüklerinin peþin deðeri
ile sigorta ettiren tarafýndan ileride ödenecek primlerin bugünkü deðeri arasýndaki farkýn bulunmasý þeklinde (prospektif
yöntem) hesaplanmaktadýr. Birikim priminin de alýndýðý hayat sigortalarýnda aktüeryal matematik karþýlýk, primlerin birikimine
kalan kýsýmlarýnýn toplamýndan oluþmaktadýr. Kar payý karþýlýklarý, Þirket'in kar payý vermeyi taahhüt ettiði sözleþmeler için
poliçe sahiplerine olan yükümlülüklerine istinaden ayýrdýðý karþýlýklarýn yatýrýldýklarý varlýklarýn gelirlerinden, onaylý kar
payý teknik esaslarýnda belirtilen kar payý daðýtým sistemine göre hesaplanan teknik faiz geliri ile sýnýrlý olmak kaydýyla
garanti edilen kýsmýn da dahil olduðu miktar ile önceki yýllara ait birikmiþ kar payý karþýlýklarýndan oluþmaktadýr. Kar paylý
hayat sigortalarýnda kar payýnýn hesaplanmasýnda kullanýlan deðerleme yöntemi, Þirket'in lehdarlara olan yükümlülüklerine
istinaden ayýrdýðý karþýlýklarýn yatýrýldýklarý varlýklarýn finansal tablolarda yukarýda 2.8 - Finansal varlýklar notunda da
belirtilen esaslar çerçevesinde dahil edildikleri portföye iliþkin deðerleme esaslarý ile aynýdýr.
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2- Önemli muhasebe politikalarýnýn özeti (devamý)
2.28

Dengeleme karþýlýðý

Teknik Karþýlýklar Yönetmeliði ile birlikte þirketlerin takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat
oranlarýndaki dalgalanmalarý dengelemek ve katastrofik riskleri karþýlamak üzere kredi ve deprem teminatlarý için dengeleme
karþýlýðý ayýrmasý gerekmektedir. Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan 27 Mart 2009 tarihinde yayýmlanan 2009/9 sayýlý "Teknik
Karþýlýklarla Ýlgili Mevzuatýn Uygulanmasýna Ýliþkin Sektör Duyurusu'nda sigorta þirketlerinin deprem dolayýsýyla meydana
gelebilecek ölüm ve maluliyet, hayat ve kaza branþlarýnda deprem ek teminatý verdikleri tarifeler için de dengeleme karþýlýðý
ayýrmasý gerektiði belirtilmiþ olup, Müsteþarlýk tarafýndan 28 Temmuz 2010 tarihinde yayýmlanan 27655 sayýlý "Sigorta ve
Reasürans ile Emeklilik þirketlerinin Teknik Karþýlýklarýna ve Bu Karþýlýklarýn Yatýrýlacaðý Varlýklara Ýliþkin Yönetmelikte
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik" ile dengeleme karþýlýðýnýn hesaplanma yöntemi yeniden belirlenmiþtir. Söz konusu
Yönetmeliðin "Dengeleme Karþýlýðý" baþlýklý 9 uncu maddesinin beþinci fýkrasýnda, vefat teminatýnýn verildiði hayat
sigortalarýnda dengeleme karþýlýðýnýn hesabý sýrasýnda þirketlerin kendi istatistiki verilerini kullanacaklarý, gerekli hesaplamayý
yapabilecek veri seti bulunmayan þirketlerin ise vefat net priminin (masraf payý dahil) %11'ini deprem primi olarak kabul
edecekleri ve bu tutarýn %12'si oranýnda karþýlýk ayýracaklarý ifade edilmiþtir. Bu kapsamda, masraf payý dahil olmak üzere
vefat net priminin %11'i deprem primi olarak kabul edilerek, elde edilen bu tutarýn %12'si oranýnda dengeleme karþýlýðý
hesaplanmýþtýr. Teknik Karþýlýklar Yönetmeliði uyarýnca karþýlýk ayrýlmasýna son beþ finansal yýlda yazýlan net primlerin
en yüksek tutarýnýn %150'sine ulaþýlýncaya kadar devam edilir. Hasarýn meydana gelmesi durumunda, reasüröre isabet eden
miktarlar ile sözleþmede belirtilen muafiyet limitinin altýnda kalan miktarlar dengeleme karþýlýklarýndan indirilemez. Verilen
teminat nedeniyle ödenen tazminatlar varsa birinci yýl ayrýlan karþýlýklardan baþlamak üzere ilk giren ilk çýkar yöntemine
göre dengeleme karþýlýklarýndan düþülür.
31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla ayrýlan 54,488 TL tutarýndaki dengeleme karþýlýðý, iliþikteki finansal tablolarda uzun vadeli
yükümlülükler altýnda "Diðer Teknik Karþýlýklar" hesabý içerisinde gösterilmiþtir (31 Aralýk 2009: 36,407 TL).
2.29- Ýliþkili taraflar
Finansal tablolarýn amacý doðrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri
tarafýndan kontrol edilen veya kendilerine baðlý þirketler ile birlikte, iþtirakler ve müþterek yönetime tabi ortaklýklar iliþkili
taraflar olarak kabul edilmiþtir.
2.30- Hisse baþýna kar/(zarar)
Hisse baþýna kar/(zarar) Þirket'in dönem net karýnýn/(zararýnýn), dönemin aðýrlýklý ortalama hisse senedi sayýsýna bölünmesi
ile hesaplanmýþtýr. Türkiye'de firmalar mevcut sermayedarlarýn payý oranýnda daðýtmak suretiyle geçmiþ yýllar karlarýndan
sermaye artýþý ("Bedelsiz Hisseler") yapabilirler. Hisse baþýna kar/(zarar) tutarýnýn hesaplamasýnda bedelsiz hisseler ihraç
edilmiþ hisseler olarak deðerlendirilmektedir.
2.31- Raporlama döneminden sonraki olaylar
Þirket'in raporlama dönemi itibarýyla finansal pozisyonu hakkýnda ilave bilgi saðlayan bilanço sonrasý olaylar (raporlama
döneminden sonra ortaya çýkan ve düzeltme kaydý gerektiren olaylar) finansal tablolara yansýtýlýr. Raporlama döneminden
sonra ortaya çýkan ve düzeltme kaydý gerektirmeyen önemli olaylar ise dipnotlarda belirtilir.
2.32- Henüz uygulanmayan yeni standart ve yorumlar
31 Aralýk 2010 tarihinde sona eren hesap dönemi itibarýyla henüz yürürlüðe girmemiþ olan ve iliþikteki finansal tablolarýn
hazýrlanmasýnda uygulanmamýþ olunan yeni standartlar, standartlara ve yorumlara yapýlan bir takým güncellemeler bulunmaktadýr.
TMSK tarafýndan 27 Nisan 2010 tarih ve 27564 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan ve aþaðýda kýsaca özetlenen TFRS 9 Finansal Araçlar Standardý haricinde, bu düzenlemelerin iliþikteki finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisinin olmasý
beklenmemektedir. TFRS 9 - Finansal Araçlar, TMS 39 - Finansal Araçlar: Muhasebeleþtirme ve Ölçme standardý yerine
yeni düzenlemeler getirilmesini hedefleyen geniþ kapsamlý bir projenin bir parçasý olarak Uluslararasý Muhasebe Standartlarý
Kurulu tarafýndan Kasým 2009'da yayýmlanmýþtýr. Baþlatýlan bu proje ile birlikte finansal araçlara iliþkin finansal raporlamanýn
ilke bazlý ve daha az karmaþýk bir hale getirilmesi hedeflenmiþ ve projenin birinci fazý olan TFRS 9 ile finansal varlýklarýn
raporlanmasý ile ilgili prensiplerin oluþturularak, finansal tablo okuyucularýnýn iþletmelerin gelecekteki nakit akýmlarý
hakkýndaki belirsizlikleri, zamanlamalarý ve tutarlarý konusunda kendi deðerlendirmelerini oluþturabilmeleri için ilgili ve
faydalý bilgilerin saðlanmasý amaçlanmýþtýr. TFRS 9, finansal varlýklar için gerçeðe uygun deðerleri üzerinden ölçülen finansal
varlýklar ve itfa edilmiþ maliyet bedelleri üzerinden ölçülen finansal varlýklar olmak üzere iki ana müteakip ölçüm sýnýflandýrmasý
getirmektedir. Bu sýnýflamanýn temeli iþletmenin iþ modeline ve finansal varlýklarýn sözleþmeye dayalý nakit akýmlarýnýn
niteliklerine dayanmaktadýr. Finansal varlýklarýn deðer düþüklüðüne ve riskten korunma muhasebesine iliþkin TMS 39
içerisindeki düzenlemelerin devam edeceði belirtilmiþtir. TFRS 9, 1 Ocak 2013 tarihi itibarýyla veya sonrasýnda baþlayan
yýllýk hesap dönemleri için yürürlüðe girecek olup, bu standardýn erken uygulanmasýna izin verilmektedir. 1 Ocak 2012
öncesinde baþlayan raporlama dönemlerinde bu standardý uygulamaya baþlayan iþletmeler için geçmiþ dönem finansal
tablolarýnýn yeniden düzenlenmesi þartý aranmamaktadýr
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2- Önemli muhasebe politikalarýnýn özeti (devamý)
2.32- Henüz uygulanmayan yeni standart ve yorumlar (devamý)
Henüz yürürlükte olmayan ve finansal tablolara bir etkisinin olmasý beklenmeyen standart ve yorumlar
TMS 24 - Ýliþkili Taraf Açýklamalarý standardýnda yapýlan deðiþiklikler, devlet kontrolü altýnda raporlama yapan bir
þirketi baþka bir devlet kontrolü altýndaki þirketle ve devletle olan iþlemlerinin bir kýsmýný açýklamaktan muaf tutmakta ve
iliþkili taraf tanýmýna düzenlemeler getirmektedir.
TFRS 1 - Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýnýn Ýlk Kez Uygulanmasý standardýn da, Uluslararasý Finansal
Raporlama Standartlarýný ilk defa uygulayan iþletmelere saðlanan TFRS 7 - Finansal Araçlar: Açýklamalar standardýna iliþkin
karþýlaþtýrmalý bilgi verilmesi ile ilgili sýnýrlý istisnalar getirmektedir. Deðiþiklik 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren hazýrlanacak
finansal tablolar için yürürlüðe girecek olup Þirket'in finansal tablolarý üzerinde bir etkisinin olmasý beklenmemektedir.
TFRS Yorum 19 - Finansal Borçlarýn Özkaynaða Dayalý Finansal Araçlar ile Ödenmesi ile finansal borç koþullarýnýn
yeniden görüþüldüðü ve yapýlan görüþme çerçevesinde finansal borcun tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn ödenmesi amacýyla
borçlu iþletmenin alacaklý tarafa özkaynaða dayalý finansal araç ihraç ettiði durumlarda, özkaynaða dayalý finansal araç ihraç
eden (borçlu) iþletme tarafýndan yapýlmasý gereken muhasebe iþlemlerini düzenlemektedir. Alacaklý tarafýndan yapýlmasý
gereken muhasebe iþlemleri bu yorum kapsamýnda deðildir.
TFRS Yorum 14 - TMS 19 - Tanýmlanmýþ Fayda Varlýðýnýn Sýnýrý, Asgari Fonlama Koþullarý ve Bu Koþullarýn Birbiri
ile Etkileþimi standardýna iliþkin gönüllü peþin ödenmiþ katkýlarla ilgili güncellemeler. Tanýmlanmýþ fayda emeklilik planýna
asgari fonlama katkýsý yapmasý zorunlu olan ve bu katkýlarý peþin ödemeyi tercih eden iþletmeler bu deðiþikliklerden
etkilenecektir. Bu deðiþiklikler uyarýnca isteðe baðlý peþin ödemelerden kaynaklanan fazlalýk tutarý varlýk olarak
muhasebeleþtirilecektir. Yeni düzenlemeler erken uygulamaya baþlama hakký saklý kalmak koþuluyla 1 Ocak 2011 tarihinden
itibaren hazýrlanacak yýllýk finansal tablolar için yürürlüðe girecek ve geriye dönük olarak da karþýlaþtýrma yapýlan ilk
dönemden itibaren sunulacaktýr.
TMS 32 - Finansal Araçlar Sunum standardýnda haklarýn sýnýflandýrýlmasýna iliþkin güncellemeleri içermektedir.
3- Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri
Bu bölümde verilen notlar, Not 4.1 - Sigorta riskinin yönetimi ve Not 4.2 - Finansal riskin yönetimi notlarýnda verilen
açýklamalara ilave olarak saðlanmýþtýr.
Finansal tablolarýn hazýrlanmasý, raporlanan aktif ve pasif tutarlarýný, gelir ve giderleri ve muhasebe ilkelerinin uygulanmasýný
etkileyecek bazý tahmin ve yorumlarýn yapýlmasýný gerektirmektedir. Fiili sonuçlar cari tahminlerden farklý olabilir.
Tahminler ve tahminlerin temelini teþkil eden varsayýmlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki
güncellemeler tahminlerin güncellemesinin yapýldýðý dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde
kayýtlara alýnýr.
Özellikle, iliþikteki finansal tablolarda sunulan tutarlar üzerinde en fazla etkisi olan, önemli tahminlerdeki belirsizliklere
ve kritik olan yorumlara ait bilgiler aþaðýdaki notlarda açýklanmýþtýr:
Not 2.24
Not 2.25
Not 2.26
Not 2.27
Not 2.28
Not 4.1
Not 4.2
Not 6
Not 7
Not 8
Not 9
Not 10
Not 11
Not 12
Not 14
Not 17
Not 17
Not 18
Not 21
Not 23

-

Kazanýlmamýþ primler karþýlýðý
Devam eden riskler karþýlýðý
Muallak tazminatlar karþýlýðý
Matematik karþýlýklar
Dengeleme karþýlýðý
Sigorta riskinin yönetimi
Finansal riskin yönetimi
Maddi duran varlýklar
Yatýrým amaçlý gayrimenkuller
Maddi olmayan duran varlýklar
Ýþtiraklerdeki yatýrýmlar
Reasürans varlýklarý/borçlarý
Finansal varlýklar
Kredi ve alacaklar
Nakit ve nakit benzeri varlýklar
Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlýklarý
Ertelenmiþ üretim komisyonlarý
Yatýrým anlaþmasý yükümlülükleri
Ertelenmiþ vergiler
Diðer yükümlülük ve masraf karþýlýklarý
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4- Sigorta ve finansal riskin yönetimi
4.1- Sigorta riskinin yönetimi
Faaliyetlerini, Sigortacýlýk Kanunu ile bu kanuna dayanýlarak Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan yayýmlanan diðer yönetmelik
ve düzenlemeler çerçevesinde yürütmekte olan Þirket, 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla hayat, ferdi kaza ve saðlýk branþlarýnda
poliçe düzenlemektedir.
Risk poliçeleri
Acýbadem Forma: Profesyonel futbol oyuncularý için özel olarak hazýrlanmýþ bir üründür. Sigortalýnýn spor müsabakasýnda
veya antrenmanda kaza geçirmesi sonucu vefat etmesi, kýsmen veya tamamen sakat kalmasý ve hastalýk nedeni ile kýsmen
veya tamamen sakat kalmasý, profesyonel spor hayatýný devam ettiremiyor olmasý durumunda hastalýk sonucu sürekli sakatlýk
teminatý ile güvence verilmektedir. Poliçe sigortalýnýn kaza ya da hastalýk nedeni ile oynayamadýðý günleri de teminat altýna
almaktadýr. Annelik, Fizik Tedavi, Yurtdýþý tedavi ve Check - Up teminatlarý hariç limitsiz 3A Saðlýk Sigortasý kapsamýndadýr.
Acil Durumlarda Yurtdýþý Tedavi Teminatý ile yurtdýþýndaki acil saðlýk durumlarýný 300.000 USD ile teminat altýna alýr. Kaza
ya da Hastalýk Sonucu Günlük Ýþgöremezlik Teminatý sigortalýnýn kaza ya da hastalýk nedeni ile oynayamadýðý günleri teminat
altýna alýr.
Çýnar Kaza Sigortasý: Sigortalýlara kaza sonucu yaþam kaybý, kaza sonucu sürekli sakatlýk, kaza sonucu kýrýk/yanýk ve kaza
sonucu hastanede yatýþ teminatlarý sunulmaktadýr.
Acýbadem Kaza: Kaza sonucu vefat ana teminat olmak koþuluyla kaza sonucu sürekli sakatlýk, hastalýksonucu sürekli sakatlýk,
kaza sonucu tedavi masraflarý ve kaza sonucu toplu taþýma araçlarýnda vefat teminatlarý verilebilir.
Acýbadem Okul: Eðitim çaðýndaki çocuklarýn masraflarýný karþýlayan kiþinin yaþam kaybý durumunda çocuðun eðitimine
devam edebilmesi için tasarlanmýþtýr. Sigorta süresi çocuðun eðitim alacaðý süre göz önüne alýnarak, sigorta teminatý ise
bu süre boyunca ortaya çýkacak eðitim masraflarý dikkate alýnarak belirlenmelidir. Vefat teminatý sigorta ettiren talebine baðlý
olarak sigorta süresi boyunca sabit veya yýllýk azalan tutarlarda sunulabilmektedir. Bu üründe kaza sonucu maluliyet teminatý
da verilebilmektedir.
Göknar Yýllýk Yaþam Sigortasý: Sigorta süresinin bir yýl olduðu bu üründe, sigortalýnýn bir yýllýk vefat riski teminat altýna
alýnmaktadýr. Poliçede teminat ve primler Türk Lirasý, Amerikan Dolarý veya Avro'ya endeksli olarak tercih edilebilmektedir.
Acýbadem Kredi: Ev kredisi alan kiþinin yaþam kaybý durumunda bankaya olan borcun ödenebilmesi ve geride kalanlarýn
maðdur olamamasý için tasarlanmýþtýr. Sigorta süresi kredi borcunun süresi göz önüne alýnarak, sigorta teminatý ise bu süre
boyunca ödenmesi gereken kredi tutarý dikkate alýnarak belirlenmelidir. Vefat teminatý sigorta ettirenin talebine baðlý olarak
sigorta süresi boyunca sabit veya aylýk ya da yýllýk azalan tutarlarda sunulabilmektedir. Bu üründe Kaza Sonucu Maluliyet
Teminatý da verilebilmektedir.
Birikim poliçeleri
Acýbadem Birikim: Sigorta süresinin 10 ile 30 yýl arasýnda tercih edilebildiði bu üründe, sigortalýnýn sigorta süresi içinde
vefat etmesi veya sigorta süresinin sonuda hayatta olmasý durumlarý teminat altýna alýnmaktadýr. Ödeme dönemlerine göre
düzenli prim ödeme dönemine sahip ve tek prim ödemeli olmak üzere ikiye ayrýlýr. Buna karþýlýk vefat teminatlarý de
deðiþmektedir. Düzenli prim ödeme dönemine sahip Acýbadem Birikim ürününde vefat teminatý olarak, vefat tarihine dek
ödenmiþ primler ayný tarih itibariyle oluþmuþ kar payý tutarý ile birlikte ödenmektedir. Tek prim ödemeli Acýbadem Birikim
ürününde vefat durumunda, alýnan tek primin 10 katý tutarýnda vefat teminatý ile vefat tarihi itibariyle birikmiþ kar payý tutarý
birlikte ödenmektedir.
Acýbadem Gelecek: Acýbadem Gelecek Sigortasý karma bir hayat ürünü olup, sigortalýnýn sigorta süresi içinde vefat etmesi
ya da malul kalmasý veya sigorta süresinin sonunda hayatta olmasý durumlarýný teminat altýna almaktadýr. Diðer birikimli
hayat ürünlerinden en önemli farklýlýðý sigortalýnýn sigorta süresi boyunca vefat riski ile birlikte kaza veya hastalýk sonucu
maluliyet risklerine de güvence sunmasýdýr. Poliçe baþlangýcýnda ya da gerektiðinde risk deðerlendirilmesi yapýlmasý ile yýl
dönümlerinde seçilen kat sayýlar ile teminat verilmektedir. Aylýk ödenen primin 150, 300 veya 600 katýna kadar vefat ve
maluliyet teminatlarý verilebilmektedir.
Ekin Birikim Sigortasý: Sermaye Ýtfa Sigortalarý branþýna baðlý, tamamen tassarrufa dayalý, yatýrým ve birikim amaçlý bir
üründür. Belli bir vade ve amaca yönelik kapitale eriþmek üzere bugünden ödemeler yaparak sermaye oluþumunu saðlamaktadýr.
Kýsa ve orta vadede düzenli gelir saðlanmasýna yönelik ihtiyaçlarý da kapsar. Tamamen tasarrufa yönelik olup, hiçbir risk
teminatý ve dolayýsý ile risk maliyeti bulunmamaktadýr.
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4- Sigorta ve finansal riskin yönetimi( devamý)
4.1- Sigorta riskinin yönetimi(devamý)
Saðlýk poliçeleri
Saðlýk sigortalarýnda, farklý ürünlerde farklý teminatlar sunulmaktadýr. Bu ürünlerde sunulan teminatlar; yatarak tedavi
teminatý, doðum - annelik teminatý, yurtdýþý tedavi, doktor ve ilaç, laboratuar ve görüntüleme, fizik tedavi, check-up, yurtiçi
ve yurtdýþý seyahat ve tehlikeli hastalýk teminatlarýndan oluþmaktadýr.
Yatarak tedavi teminatý limitsiz olarak sunulabildiði gibi sadece özel anlaþmalý saðlýk kuruluþlarýnda sunulan limitsiz teminatlar
da bulunmaktadýr. Bunun yanýnda yýllýk 15,000 TL ve 20,000 Avro limitli ürünlerde bulunmaktadýr. Doðum-annelik teminatý
ise Acýbadem Saðlýk Kurumlarýnda limitsiz ve bazý ürün gruplarýnda ise limitli olarak sunulurken, özel anlaþmalý saðlýk
kuruluþlarýnda sunulan limitsiz teminatlar da bulunmaktadýr. Diðer kurumlarda ise 3,000 TL - 8,000 TL arasý limit tanýnmaktadýr.
Yurtdýþý tedavi teminatý, tüm dünyada acil ve acil olmayan durumlar olarak ayrýlmak üzere 150,000 USD - 300,000 USD
arasý limit tanýnmaktadýr. Doktor ve ilaç teminatý limitsiz ve %20 katýlýmlý olarak uygulanmaktadýr. Laboratuar ve görüntüleme
teminatý genelde limitsiz ve %20 katýlýmlý olarak uygulanýrken sadece bir üründe vaka baþýna 75 TL muafiyetli uygulanmaktadýr.
Fizik tedavi teminatý yýllýk 30 seans ve %20 katýlýmlý olarak uygulanýrken, özel anlaþmalý saðlýk kuruluþlarýnda 750 TL yýllýk
limitli ve %20 katýlýmlý olarak uygulanmaktadýr. Check-up teminatý, Acýbadem Saðlýk Kurumlarýnda paket olarak %20
katýlýmlý uygulanýrken, özel anlaþmalý saðlýk kuruluþlarýnda 750 TL yýllýk limitli ve %20 katýlýmlý olarak uygulanmaktadýr.
Yurtiçi ve yurtdýþý seyahat teminatlarýnda ise acil durumlarda geçerli olmak üzere 50,000 Avro limit tanýmlanmaktadýr.
Sigorta sözleþmelerine iliþkin risk, sigorta konusu olayýn gerçekleþmesi ihtimali ve bu olaydan kaynaklanacak olan hasar
tutarýnýn bilinemiyor olmasýdýr. Sigorta sözleþmelerinin doðasý gereði, söz konusu risk rastlantýsaldýr ve dolayýsýyla tam
olarak tahmin edilemez.
Þirket'in fiyatlandýrmasý, istatistiksel analize, geçmiþ dataya, ve ilgili ürüne uygun düþen mortalite tablolarýna bakýlarak
yapýlmaktadýr. Þirket söz konusu riskleri, þekillendirmiþ olduðu poliçe yazma stratejisi ve bütün branþlarda tarafý olduðu
reasürans anlaþmalarý ile yönetmektedir.
Þirket'in vermiþ olduðu teminat tiplerine göre adetleri ve tutarsal daðýlýmlarý aþaðýdaki tabloda gösterilmektedir. Þirket
yönetimi adetsel ve tutarsal olarak yeterli bir daðýlýmýn oluþtuðuna inanmaktadýr.
31 Aralýk 2010

Teminat Tutarý (TL)
Deprem dahil kaza sonucu maluliyet teminatý
1,625,828,363
Deprem dahil kaza sonucu vefat teminatý
1,620,548,363
Kaza sonucu vefat teminatý
1,251,619,903
Kaza sonucu maluliyet teminatý
1,221,705,871
Vefat teminatý
557,730,686
Hastalýk sonucu maluliyet teminatý
432,405,023
Kaza sonucu toplu taþýma araçlarýnda vefat teminatý
113,233,500
Hastalýk sonucu tedavi masraflarý teminatý
76,347,233
Tehlikeli hastalýklar teminatý
47,912,315
Kaza sonucu mesleki maluliyet teminatý
32,851,100
Kaza sonucu vurularak vefat teminatý
12,672,000
Hastalýk sonucu mesleki maluliyet teminatý
8,155,800
Deprem dahil hastalýk sonucu tedavi masraflarý teminatý 7,160,100
Kýrýk / Yanýk teminatý
445,000
Ýþsizlik teminatý
436,650
Kaza sonucu günlük iþ görmezlik teminatý
17,920
Kaza ve hastalýk sonucu günlük iþ görmezlik teminatý
15,269
Kaza sonucu hastanede yatýþ teminatý
13,350
Gündelik tazminat teminatý
890

Adet
36.533
36.533
61.328
61.461
13.278
8.579
826
54.316
706
111
352
16
6.003
89
404
111
19
89
15

31 Aralýk 2009

Teminat Tutarý(TL)

Adet

480,040,858
491,093,625
1,466,210,031
1,296,137,756
496,118,183
518,907,834
212,948,855
22,215,904
97,471,645
167,528,874
12,384,000
6,022,800
547,057
1,693,950
227,365
97,410

8.675
8.804
19.932
19.034
14.099
9.103
3.608
6.221
1.245
1.208
334
12
109
3.770
3.609
1.653

Reasürans sözleþmeleri
Reasürans sözleþmeleri, Þirket tarafýndan imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleþmesiyle ilgili oluþabilecek kayýplar
için Þirket ve reasürans þirketi tarafýndan yürürlüðe konulan, bedeli ödenen ve sigorta sözleþmeleri olarak sýnýflandýrýlabilmesi
için gerekli þartlarý karþýlayan sözleþmelerdir. Reasürans sözleþmelerinde reasürör, merkezi Türkiye'de bulunan Millî Reasürans
TAÞ'dir ("Millî Re"). Bu þirkete ait son kredi derecelendirme notlarý da aþaðýdaki tabloda gösterilmektedir;
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4- Sigorta ve finansal riskin yönetimi( devamý)
4.1- Sigorta riskinin yönetimi(devamý)
Reasürans sözleþmeleri (devamý)
Standard & Poors
Reasürör
Millî RE

AM Best

Derecelendirme Görünüm Tarih
trAA

-

17 Eylül 2010

Derecelendirme
B++

Görünüm

Tarih

Duraðan

20 Eylül 2010

Þirket'in 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla hayat, ferdi kaza ve tehlikeli hastalýk branþlarýnda bölüþmeli yýllýk eksedan, saðlýk
branþýnda ise bölüþmeli yýllýk kot-par anlaþmalarý bulunmaktadýr.
31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla, Þirket'in ayrýca yine Millî Re ile imzalanmýþ olan hayat ve ferdi kaza branþlarýnda katastrofik
hasar fazlasý ve saðlýk branþýnda belirli bir tutarýn üzerindeki tazminatlarýn devredilmesine imkan veren bölümesiz reasürans
anlaþmalarý bulunmaktadýr.
4.2- Finansal riskin yönetimi
Giriþ ve genel açýklamalar
Bu not, aþaðýda belirtilenlerin her biri için Þirket'in maruz kaldýðý riskleri, Þirket'in bu doðrultuda risklerini yönetmek ve
ölçmek için uyguladýðý politika ve prosedürlerini ve amaçlarýný ve sermaye yönetimi ile ilgili bilgileri göstermektedir. Þirket
finansal araçlarýn kullanýmýndan kaynaklanan aþaðýdaki risklere maruz kalmaktadýr:
kredi riski
likidite riski
piyasa riski
Risk yönetim yapýsýnýn tesis edilmesi ve gözetimindeki tüm sorumluluk Yönetim Kurulu'ndadýr. Yönetim Kurulu risk yönetim
sisteminin etkinliðini Þirket'in iç denetim departmaný aracýlýðýyla yürütmektedir.
Þirket'in risk yönetim politikalarý; Þirket'in karþýlaþtýðý riskleri tanýmlamak ve analiz etmek, risk limitlerini ve kontrolleri
belirlemek, riskleri ve belirlenen limitlere uyumu izlemek için tesis edilmiþtir. Risk yönetim politikalarý ve sistemleri, piyasa
koþullarýndaki ve sunulan ürün ve hizmetlerdeki deðiþikleri yansýtacak þekilde düzenli bir þekilde gözden geçirilmektedir.
Þirket, eðitim ve yönetim standartlarý ve prosedürleri ile bütün çalýþanlarýnýn kendi görev ve sorumluluklarýný anladýðý,
disipline edilmiþ ve yapýcý bir kontrol çevresi geliþtirmeyi amaçlamaktadýr.
Kredi riski
Kredi riski en basit þekilde karþý tarafýn üzerinde mutabýk kalýnan sözleþme þartlarýna uygun olarak yükümlülüklerini yerine
getirememe olasýlýðý olarak tanýmlanýr. Þirket'in kredi riskine maruz kaldýðý baþlýca bilanço kalemleri aþaðýdaki gibidir:
bankalar
diðer nakit ve nakit benzeri varlýklar
alým satým amaçlý finansal varlýklar
satýlmaya hazýr finansal varlýklar
vadeye kadar elde tutulacak finansal varlýklar
riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatýrýmlar
sigortalýlardan prim alacaklarý
acentelerden alacaklar
reasürörlerden komisyon ve ödenen hasarlarla ilgili alacaklar
sigorta yükümlülüklerinden kaynaklanan reasürans varlýklarý
iliþkili taraflardan alacaklar
diðer alacaklar
peþin ödenen vergiler ve fonlar
Þirket'in kredi riskine tabi finansal varlýklarý aðýrlýklý olarak devlet iç borçlanma senetlerini temsil etmekte ve bu alacaklar
yüksek kredi riskine sahip olarak kabul edilmemektedir. Sigorta riskini yönetmede en yaygýn yöntem reasürans sözleþmesi
yapmaktýr. Fakat reasürans sözleþmesi yoluyla sigorta riskinin devredilmesi, ilk sigorta yapan olarak Þirket'in yükümlülüðünü
ortadan kaldýrmamaktadýr. Eðer reasürans þirketi hasarý ödemezse, Þirket'in poliçe sahibine karþý olan sorumluluðu devam
etmektedir. Þirket, reasürans þirketinin güvenilirliðini, yýllýk yapýlan sözleþme öncesi söz konusu þirketin finansal durumunu
ve uluslararasý derecelendirme karuluþlarýnca yapýlan derecelendirme notlarýný inceleyerek deðerlendirmektedir.
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4- Sigorta ve finansal riskin yönetimi( devamý)
4.2- Finansal riskin yönetimi (devamý)
Kredi riski (devamý)
31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla, kredi riskine maruz varlýklarýn defter deðerleri aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir:
31 Aralýk 2010 31 Aralýk 2009
Finansal varlýklar ile riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatýrýmlar (Not 11)
Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 12)
Nakit ve nakit benzeri varlýklar (Not 14)
Muallak tazminat karþýlýðýndaki reasürör payý (Not 10), (Not 17)
Peþin ödenen vergiler ve fonlar (Not 12)
Gelecek aylara ait diðer gelir tahakkuklarý (Not 12)
Ýliþkili taraflardan alacaklar (Not 12)
Diðer alacaklar (Not 12)
Toplam

86,610,856
33,854,846
10,847,028
4,321,029
694,329
508,762
416,339
108,062

64,194,469
42,016,536
1,922,500
2,095,740
736,273
5,999
126,554

137,361,251

111,098,071

31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla, esas faaliyetlerden alacaklarýn yaþlandýrmasý aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010
Brüt tutar

Ayrýlan karþýlýk

Brüt tutar

Ayrýlan karþýlýk

(1,803,713)
(106,902)
(1,844,879)

35,563,368
3,916,487
145,769
1,347,756
810,909
2,530,932

(95,122)
(707,534)
(1,496,029)

(3,755,494)

44,315,221

(2,298,685)

Vadesi gelmemiþ alacaklar
27,528,296
Vadesi 0-30 gün gecikmiþ alacaklar
4,704,602
Vadesi 31-60 gün gecikmiþ alacaklar
228,167
Vadesi 61-180 gün gecikmiþ alacaklar
2,047,653
Vadesi 181-365 gün gecikmiþ alacaklar
207,502
Vadesi 1 yýldan fazla gecikmiþ alacaklar 2,894,120
Toplam

31 Aralýk 2009

37,610,340

Þirket vadesi geçen ve belli bir süre tahsil edilmeyen sigorta primlerini iptal etmekte, yazýlan primlerden ve prim alacaklarýndan
düþmektedir.
Esas faaliyetlerden alacaklar karþýlýðýnýn yýl içindeki hareketi aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Dönem baþýndaki esas faaliyetlerden alacaklar karþýlýðý
Dönem içinde yapýlan tahsilatlar (Not 47)
Dönem içinde ayrýlan deðer düþüklüðü karþýlýklarý (Not 47)

(2,298,685)
390,225
(1,847,034)

(2,263,083)
325,116
(360,718)

Dönem sonu esas faaliyetlerinden alacaklar karþýlýðý

(3,755,494)

(2,298,685)
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4- Sigorta ve finansal riskin yönetimi( devamý)
4.2- Finansal riskin yönetimi (devamý)
Likidite riski
Likidite riski, Þirket'in parasal yükümlülüklerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekte güçlük yaþamasý riskidir.
Likidite riskinin yönetimi
Likidite riskinden korunmak amacýyla varlýk ve yükümlülükler arasýnda vade uyumunun saðlanmasý gözetilmekte, ortaya
çýkabilecek likidite ihtiyacýnýn eksiksiz bir biçimde saðlanabilmesi amacýyla likit deðerler muhafaza edilmektedir.
Parasal varlýk ve yükümlülüklerin kalan vade daðýlýmlarý:
31 Aralýk 2010

Defter deðeri

1 aya kadar

1 - 3 ay

3 - 6 ay

Nakit ve nakit benzeri varlýklar
10,848,005
Finansal varlýklar ve riski sig. ait F.Y. 86,610,856
Esas faaliyetlerden alacaklar
33,854,846
Ýliþkili taraflardan alacaklar
416,339
Peþin ödenen vergiler ve fonlar
694,329
Diðer alacaklar ve gelir tahakkuklarý 616,824

10,644,972
184,896
12,037,671
416,339
694,329
82,721

203,033
84,514
9,746,275
-

26,407
9,404,465
-

Toplam parasal varlýklar

133,041,199

24,060,928

10,033,822

9,430,872

1,936,588

87,578,989

29,934,363
614,233
5,034,165
6,730,670

8,091,708
560,256
160,991
1,476,014

6,914,734
53,977
198,728
2,952,028

2,300,488
3,402
1,040,928

7,660,840
486,224

4,966,593
4,671,044
775,476

Ödenecek vergi ve benzeri diðer yük. 445,525
Diðer risklere iliþkin karþýlýklar
1,708,146

624,733
321,569

406,059
445,525
490,446

371,728
-

592,136 28,808,906
721,499
174,632

11,235,271 11,461,497

3,716,546

9,611,586 39,449,351

Esas faaliyetlerden borçlar
Ýliþkili taraflara borçlar
Diðer borçlar
Muallak tazminat karþýlýðý (*)

Birikimli hayat sigortalarý için
hesaplanan hayat matematik karþýlýklarý 30,803,562

Toplam parasal yükümlülükler

31 Aralýk 2009

75,474,251

Defter deðeri

1 aya kadar

1 - 3 ay

1,923,781

Esas faaliyetlerden alacaklar
42,016,536
Ýliþkili taraflardan alacaklar
5,999
Peþin ödenen vergiler ve fonlar
736,273
Diðer alacaklar ve gelir tahakkuklarý 126,554

1,923,781
2,483,895
15,601,097
5,999
-

51,262
11,597,689
95,917

1,469,444
11,423,637
-

Toplam parasal varlýklar

20,014,772 11,744,868

12,893,081

Nakit ve nakit benzeri varlýklar

Finansal varlýklar ve riski sig. ait F.Y. 64,194,469

Esas faaliyetlerden borçlar
Ýliþkili taraflara borçlar
Diðer borçlar
Muallak tazminat karþýlýðý (*)

109,003,612
37,758,350
676,201
804,380
3,582,434

11,184,373
608,657
259,176
841,031

5,765,786
67,544
53,518
1,682,061

3,233,534
7,051
437,558

398,177
937,426

674,676
-

538,275
398,177
-

825,380
-

79,364,461

13,567,913

8,505,361

4,503,523

Birikimli hayat sigortalarý için
hesaplanan hayat matematik karþýlýklarý 34,982,886

Ödenecek vergi ve benzeri diðer yük.
Diðer risklere iliþkin karþýlýklar
Toplam parasal yükümlülükler

3 - 6 ay

6 - 12 ay

1 yýldan uzun

130,66
1,297,158
508,762

6 - 12 ay

86,184,371
1,369,277
25,341

1 yýldan uzun

11,367,075
2,278,150
736,273
-

14,381,498 49,969,393
17,574,657
484,635
274,430

347,354

1,477,628 31,466,927
751,200
186,226
20,787,157

(*) Muallak tazminat karþýlýklarý iliþikteki finansal tablolarda kýsa vadeli yükümlülükler içinde gösterilmiþtir.
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4- Sigorta ve finansal riskin yönetimi( devamý)
4.2- Finansal riskin yönetimi (devamý)
Piyasa riski
Piyasa riski, faiz oraný ve döviz kurlarý gibi piyasa fiyatlarýnda olabilecek deðiþikliklerin Þirket'in gelirini veya elinde
bulundurduðu finansal araçlarýn deðerini etkileme riskidir. Piyasa riski yönetiminin amacý, risk karlýlýðýnýn optimize edilerek,
piyasa riski tutarýnýn kabul edilebilir parametrelerde kontrol edilebilmesidir.
Kur riski
Þirket dövize dayalý yapýlan sigortacýlýk iþlemleri sebebiyle kur riskine maruz kalmaktadýr.
Yabancý para cinsinden gerçekleþtirilen iþlemler, iþlemlerin gerçekleþtirildiði tarihlerdeki geçerli olan kurlardan kaydedilmekte
olup, bilançoda yer alan yabancý para cinsinden parasal varlýk ve yükümlülükler, raporlama dönemindeki kurlardan TL'ye
çevrilmiþ ve çevrim sonucu oluþan çevrim farklarý sonucun pozitif veya negatif olmasýna göre iliþikteki finansal tablolarda
kambiyo karlarý veya kambiyo zararlarý hesaplarýna yansýtýlmýþtýr.
Þirket'in maruz kaldýðý kur riskine iliþkin detaylar aþaðýdaki tabloda verilmiþtir:
31 Aralýk 2010

ABD Dolarý

Nakit ve nakit benzeri varlýklar

4,435

Avro

Diðer

Toplam

89
-

55,869
16,528,916
1,628,898
33,414

Esas faaliyetlerden alacaklar
Diðer alacaklar

1,529,053
-

51,345
838,519
99,845
33,414

Toplam yabancý para cinsinden parasal varlýklar

17,223,885

1,023,123

89

18,247,097

Esas faaliyetlerden borçlar
Muallak tazminat karþýlýðý

1,342,218

10,854
27,373

-

10,854
1,369,591

Diðer borçlar

14,811,671
162,552

585,353
25,944

-

15,397,024
188,496

Toplam yabancý para cinsinden parasal
yükümlülükler

16,316,441

649,524

-

16,965,965

907,444

373,599

89

1,281,132

Finansal varlýklar ve riski sigortalýlara ait finansal yatýrýmlar 15,690,397

Birikimli hayat poliçeleri için hesaplanan hayat
matematik karþýlýklarý

Bilanço pozisyonu
31 Aralýk 2009

ABD Dolarý

Nakit ve nakit benzeri varlýklar
Finansal varlýklar ve riski sigortalýlara ait finansal yatýrýmlar
Esas faaliyetlerden alacaklar
Diðer alacaklar
Toplam yabancý para cinsinden parasal varlýklar

8,005
29,198,623
1,506,534
-

Avro
295
1,058,124
171,963
46,298

Toplam
8,300
30,256,747
1,678,497
46,298

30,713,162

1,276,680

31,989,842

Esas faaliyetlerden borçlar
(455,671)
Muallak tazminat karþýlýðý
935,339
Birikimli hayat poliçeleri için hesaplanan hayat matematik karþýlýklarý 18,097,568
Diðer borçlar
170,744

(48,221)
43,959
651,674
27,352

(503,892)
979,298
18,749,242
198,096

Toplam yabancý para cinsinden parasal yükümlülükler

18,747,980

674,764

19,422,744

Bilanço pozisyonu

11,965,182

601,916

12,567,098

Yukarýdaki tablonun deðerlendirilebilmesi amacýyla ilgili yabancý para tutarlarýnýn TL karþýlýklarý gösterilmiþtir.
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4- Sigorta ve finansal riskin yönetimi( devamý)
4.2- Finansal riskin yönetimi (devamý)
Piyasa riski (devamý)
Dövize dayalý iþlemler iþlem tarihindeki geçerli kurlar esas alýnarak muhasebeleþtirilmiþ olup, raporlama dönemi itibarýyla
yabancý para cinsinden varlýk ve yükümlülükler 31 Aralýk 2010 tarihli T.C. Merkez Bankasý ("TCMB") alýþ kurlarý ile
deðerlenmiþtir. Yalnýzca hayat matematik karþýlýklarý söz konusu poliçeler üzerinde de belirtildiði üzere TCMB efektif satýþ
kurlarý ile deðerlenmiþtir.
Raporlama dönemi itibarýyla yabancý para bakiyelerin çevriminde kullanýlan kurlar aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010

ABD Dolarý

Bilanço kalemlerinin çevriminde kullanýlan döviz kurlarý
Hayat matematik karþýlýklarý ve ikrazlarýn çevriminde kullanýlan döviz kurlarý
31 Aralýk 2009

1.5460
1.5558
ABD Dolarý

Bilanço kalemlerinin çevriminde kullanýlan döviz kurlarý
Hayat matematik karþýlýklarý ve ikrazlarýn çevriminde kullanýlan döviz kurlarý

Avro
2.0491
2.0621
Avro

1.5057
1.5153

2.1603
2.1740

Maruz kalýnan kur riski
TL'nin aþaðýdaki para birimlerine karþý yüzde 10 deðer kaybý dolayýsýyla 31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yýla
ait özkaynaklarda ve gelir tablosunda (vergi etkisi hariç) oluþacak artýþ ve azalýþlar aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir. Bu analiz
tüm diðer deðiþkenlerin, özellikle faiz oranlarýnýn, sabit kaldýðý varsayýmýyla hazýrlanmýþtýr.
TL'nin ilgili para birimlerine karþý yüzde 10 deðer kazanmasý durumunda etki ayný tutarda fakat ters yönde olacaktýr.
31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Gelir tablosu Özkaynak (*) Gelir tablosu Özkaynak (*)
ABD Dolarý
Avro
Diðer

193,334
37,299
9

90,744
37,360
9

1,196,518
60,192
-

Toplam, net

230,642

128,113

1,256,710

1,196,518
60,192
1,256,710

(*) Özkaynak etkisi, TL'nin ilgili yabancý para birimlerine karþý %10'luk deðer kaybýndan dolayý oluþacak gelir tablosu
etkisini de içermektedir.
Maruz kalýnan faiz oraný riski
Alým-satým amaçlý finansal varlýk portföyünün maruz kaldýðý risk, faiz oranlarýndaki deðiþim sonucu ilgili finansal varlýklarýn
gerçeðe uygun deðerlerindeki dalgalanmadýr. Alým-satým amaçlý olmayan portföylerin maruz kaldýðý temel risk, piyasa faiz
oranlarýndaki deðiþim sonucu, gelecek nakit akýmlarýnda meydana gelecek dalgalanma ve finansal varlýklarýn gerçeðe uygun
deðerlerindeki azalma sonucu oluþacak zarardýr.
Faiz oraný riskinin yönetimi faiz oraný aralýðýnýn izlenmesi ve yeniden fiyatlandýrma bantlarý için önceden onaylanmýþ
limitlerin belirlenmesi ile yapýlmaktadýr.
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4- Sigorta ve finansal riskin yönetimi( devamý)
4.2- Finansal riskin yönetimi (devamý)
Piyasa riski (devamý)
Raporlama dönemi sonu itibarýyla, Þirket'in faiz getirili ve faiz götürülü finansal varlýk ve yükümlülüklerinin faiz profili
aþaðýdaki tabloda detaylandýrýlmýþtýr:
31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Finansal varlýklar:
Sabit faizli finansal varlýklar:
Bankalar (Not 14)
Sigortalýlara krediler (Ýkrazlar) (Not 12)
Alým satým amaçlý F.V. - Devlet tahvilleri (Not 11)
Alým satým amaçlý F.V. - Eurobondlar (Not 11)
Satýlmaya hazýr F.V. - Hazine bonolarý (Not 11)
Satýlmaya hazýr F.V. - Devlet tahvilleri (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatýrýmlar - Vadeli mevduat (Not 11)
Vadeye kadar elde tutulacak F.V. - Ters repo iþlemlerinde kullanýlan fonlar (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatýrýmlar - Alým satým amaçlý F.V.
- Eurobondlar (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatýrýmlar - Alým satým amaçlý F.V.
- Devlet tahvilleri (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatýrýmlar - Satýlmaya Hazýr F.V.
- Eurobondlar (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatýrýmlar - Satýlmaya Hazýr F.V.
- Devlet tahvilleri (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatýrýmlar - Vadeye kadar elde
tutulacak F.V. - Devlet tahvilleri (Not 11)

4,975,281
862,054
137,106
40,753
35,790,630
2,186

19,256
1,115,963
11,699,790
1,706,314
51,261
-

735,422

28,499,172

5,110,060

17,508,047

15,793,494

-

3,854,791

-

4,568,933

-

14,865,440

-

3,463,950

-

2,065,980

-

Deðiþken faizli finansal varlýklar:
Satýlmaya hazýr F.V. - TUFE'ye endeksli devlet tahvilleri (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatýrýmlar - Satýlmaya hazýr
F.V. - TUFE'ye endeksli devlet tahvilleri (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatýrýmlar - Vadeye kadar elde
tutulacak F.V. - TUFE'ye endeksli fevlet tahvilleri (Not 11)
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatýrýmlar - Alým satým amaçlý
F.V. - TUFE'ye endeksli devlet tahvilleri (Not 11)
Finansal yükümlülükler:

Yoktur.

4,206,186
Yoktur.

Finansal enstrümanlarýn faize duyarlýlýðý
Gelir tablosunun faize duyarlýlýðý, aþaðýda varsayýlan nispetlerde faiz oranlarýndaki deðiþimin; 31 Aralýk 2010 ve 2009
tarihlerinde sona eren yýllar itibarýyla, gerçeðe uygun deðer farký kar veya zarara yansýtýlan finansal varlýklarýn gerçeðe uygun
deðerlerine olan etkisidir. Bu analiz sýrasýnda, diðer deðiþkenlerin, özellikle döviz kurlarýnýn, sabit olduðu varsayýlmaktadýr.
Aþaðýda verilen nispetlerde faiz oranlarýnda ki deðiþimin gelir tablosuna ve özkaynaklara etkisi, ilgili kazanç ve kayýplarýn
vergi etkileri dikkate alýnmadan gösterilmiþtir.
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4- Sigorta ve finansal riskin yönetimi( devamý)
4.2- Finansal riskin yönetimi (devamý)
Piyasa riski (devamý)
Gelir tablosu
31 Aralýk 2010
Alým satým amaçlý finansal varlýklar
Satýlmaya hazýr finansal varlýklar
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait alým satým
amaçlý finansal varlýklar
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait satýlmaya
hazýr finansal varlýklar
Toplam, net

Özkaynak (*)

100 bp artýþ

100 bp azalýþ

100 bp artýþ

100 bp azalýþ

(2,506)
-

2,586
-

(2,506)
(1,364,824)

2,586
1,455,428

(13,796)

14,417

(13,796)

14,417

-

-

(92,752)

100,310

(16,302)

17,003

(1,473,878)

1,572,741

Gelir tablosu
31 Aralýk 2009

100 bp artýþ

100 bp azalýþ

Özkaynak (*)
100 bp artýþ

100 bp azalýþ

Alým satým amaçlý finansal varlýklar
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait alým satým
amaçlý finansal varlýklar

(356,078)

384,355

(356,078)

384,355

(1,141,902)

1,465,990

(1,141,902)

1,465,990

Toplam, net

(1,497,980)

1,850,345

(1,497,980)

1,850,345

(*) Özkaynak etkisi, faiz oranýndaki 100 baz puan (bp) artýþ ve azalýþta meydana gelen gelir tablosu etkisini de içermektedir.
Gerçeðe uygun deðer gösterimi
Finansal araçlarýn tahmini piyasa deðerleri, elde bulunan piyasa verileri kullanýlarak ve eðer mümkünse uygun deðerleme
yöntemleri kullanýlarak belirlenmektedir. Þirket elinde bulundurduðu menkul kýymetlerini alým-satým amaçlý, satýlmaya hazýr
ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlýklar olarak sýnýflandýrmýþ olup, alým-satým amaçlý finansal varlýklar ile satýlmaya
hazýr finansal varlýklar iliþikteki finansal tablolarda borsalarda oluþan fiyatlar üzerinden ölçülmek suretiyle gerçeðe uygun
deðerleri ile gösterilmiþlerdir. Toplam defter deðeri 6,634,913 TL (31 Aralýk 2009: Yoktur) olan riski hayat poliçesi sahiplerine
ait yatýrýmlar içerisinde vadeye kadar elde tutulacak olarak sýnýflanmýþ finansal varlýklarýn gerçeðe uygun deðeri 7,546,282
TL'dir (31 Aralýk 2009: Yoktur). Þirket yönetimi diðer finansal varlýk ve yükümlülüklerin gerçeðe uygun deðerlerinin kayýtlý
deðerlerinden önemli ölçüde farklý olmadýðýný tahmin etmektedir.
Gerçeðe uygun deðer ile ölçüme iliþkin sýnýflandýrma
TFRS 7 - Finansal Araçlar: Açýklama standardý finansal tablolarda gerçeðe uygun deðerleri üzerinden ölçülerek gösterilen
finansal araçlarýn gerçeðe uygun deðerlerinin belirlenmesinde kullanýlan verilerin önemini yansýtan bir sýra dahilinde
sýnýflandýrýlarak gösterilmesini gerektirmektedir. Bu sýnýflandýrma esas olarak söz konusu verilerin gözlemlenebilir nitelikte
olup olmamasýna dayanmaktadýr. Gözlemlenebilir nitelikteki veriler, baðýmsýz kaynaklardan edinilen piyasa verilerinin
kullanýlmasý; gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler ise Þirket'in piyasa tahmin ve varsayýmlarýnýn kullanýlmasý anlamýna
gelmektedir. Bu þekilde bir ayýrým, genel olarak aþaðýdaki sýnýflamalarý ortaya çýkarmaktadýr.
1 inci Sýra: Özdeþ varlýklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayýtlý (düzeltilmemiþ) fiyatlar;
2 nci Sýra: 1 inci sýrada yer alan kayýtlý fiyatlar dýþýnda kalan ve varlýklar ya da borçlar açýsýndan doðrudan (fiyatlar aracýlýðýyla)
ya da dolaylý olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler;
3 üncü Sýra: Varlýk ya da borçlara iliþkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler (gözlemlenebilir
nitelikte olmayan veriler).
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4- Sigorta ve finansal riskin yönetimi( devamý)
4.2- Finansal riskin yönetimi (devamý)
Piyasa riski (devamý)
Sýnýflandýrma, kullanýlabilir olmasý durumunda gözlemlenebilir nitelikteki piyasa verilerinin kullanýlmasýný gerektirmektedir.
Bu çerçevede gerçeðe uygun deðerleri üzerinden ölçülen finansal varlýk ve yükümlülüklerin gerçeðe uygun deðer sýnýflandýrmasý
aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010
1. Sýra

2. Sýra

3. Sýra

Toplam

Finansal varlýklar:
Alým-satým amaçlý finansal varlýklar (Not 11)
Satýlmaya hazýr finansal varlýklar (Not 11)

318,970
50,696,823

-

-

318,970
50,696,823

5,845,729
Satýlmaya hazýr finansal varlýklar olarak tutulan riski
hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatýrýmlar (Not 11) 23,112,235

-

-

5,845,729

-

-

23,112,235

Toplam finansal varlýklar

79,973,757

-

-

79,973,757

30,803,562

-

-

30,803,562

428,942

-

-

428,942

31,232,504

-

-

31,232,504

Alým satým amaçlý finansal varlýklar olarak tutulan
riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatýrýmlar (Not 11)

Finansal yükümlülükler:
Yatýrým anlaþmasý yükümlülükleri - birikimli hayat
poliçelerinde hayat matematik karþýlýklarý (Not 17) , (Not 18)
Yatýrým anlaþmasý yükümlülükleri - yatýrým riski
hayat sigortasý poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrýlan
karþýlýklar (Not 17) (*)

Toplam finansal yükümlülükler

31 Aralýk 2009
1. Sýra

2. Sýra

3. Sýra

Toplam

Finansal varlýklar:
Alým satým amaçlý finansal varlýklar olarak tutulan
riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatýrýmlar (Not 11)

Alým-satým amaçlý finansal varlýklar (Not 11)

13,491,105

-

-

13,491,105

50,652,103

-

-

50,652,103

Toplam finansal varlýklar

64,143,208

-

-

64,143,208

34,982,886

-

-

34,982,886

1,013,817

-

-

1,013,817

35,996,703

-

-

35,996,703

Finansal yükümlülükler:
Yatýrým anlaþmasý yükümlülükleri - birikimli hayat
poliçelerinde hayat matematik karþýlýklarý(Not 17), (Not 18)
Yatýrým anlaþmasý yükümlülükleri - yatýrým riski hayat sigortasý
poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrýlan karþýlýklar (Not 17)

Toplam finansal yükümlülükler

(*) Yatýrým riski hayat sigortasý poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrýlan 379,463 TL tutarýndaki stopaj karþýlýðý dahil
edilmemiþtir.
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4- Sigorta ve finansal riskin yönetimi( devamý)
4.2- Finansal riskin yönetimi (devamý)
Piyasa riski (devamý)
Finansal varlýklardan kaynaklanan kazanç ve kayýplar
Gelir tablosunda muhasebeleþtirilen finansal kazanç ve kayýplar:

31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Borçlanma senetlerinden elde edilen faiz gelirleri
Kambiyo karlarý, net
Alým-satým amaçlý finansal varlýklarýn gerçeðe uygun deðerlerinde
meydana gelen deðiþiklikler (Not 11)
Banka mevduatlarýndan elde edilen faiz gelirleri
Yatýrým fonu katýlma belgelerinden elde edilen gelirler
Sigortalýlara kredilerden (ikrazlar) alýnan faiz gelirleri
Diðer finansal varlýklardan elde edilen gelirler
Repo iþlemlerinden elde edilen faizler
Hisse senetlerinden elde edilen gelirler

8,469,215
4,545,431

2,869,270
1,836,879

629,705
360,575
66,636
46,677
11,902
1,903
3

9,082,903
161,148
51,141
64,580
3,016
38,369

14,132,047

14,107,306

Yatýrým gelirleri
Yatýrýmlarýn nakde çevrilmesi sonucunda oluþan zararlar

(147,641)

-

Yatýrým giderleri

(147,641)

-

Gelir tablosunda muhasebeleþtirilen finansal kazanç ve kayýplar, net
Özsermayede muhasebeleþtirilen finansal kazanç ve kayýplar:

13,984,406

14,107,306

31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Satýlmaya hazýr finansal varlýklar olarak sýnýflanan riski hayat
poliçesi sahiplerine ait finansal yatýrýmlardan elde edilen gerçekleþmemiþ
kazanç ve kayýplardaki deðiþimler (Not 11), (Not 15)
Þirket portföyündeki satýlmaya hazýr olarak sýnýflanmýþ finansal varlýklardan
elde edilen gerçekleþmemiþ kazanç ve kayýplardaki deðiþimler (Not 11), (Not 15)

(663,630)

-

395,733

-

Özsermayede muhasebeleþtirilen finansal kazanç ve kayýplar, net

(267,897)

-

Sermaye yönetimi
Þirket'in baþlýca sermaye yönetim politikalarý aþaðýda belirtilmiþtir:
Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan belirlenen sermaye yeterliliði þartlarýna uymak
Þirket'in sürekliliðini saðlayarak hissedarlara ve paydaþlara devamlý getiri saðlamak
Sigorta poliçelerinin fiyatlamasýný, alýnan sigorta risk düzeyi ile orantýlý belirleyerek, hissedarlara yeterli getirinin
saðlanmasý
Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan 19 Ocak 2008 tarih ve 26761 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan "Sigorta ve Reasürans ile
Emeklilik Þirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Deðerlendirilmesine Ýliþkin Yönetmelik uyarýnca 31 Aralýk
2010 tarihi itibarýyla yapýlan hesaplamalarda gerekli özsermaye tutarý 28,220,624 TL olarak hesaplanmýþtýr. 31 Aralýk 2010
tarihi itibarýyla, yönetmelik uyarýnca yapýlan hesaplamalarda Þirket özsermayesi toplamý 37,000,711 TL olarak hesaplanmýþ
olup, yönetmelik uyarýnca hesaplanan gerekli özsermaye tutarýnýn üzerindedir. Þirket'in sermaye yeterliliði ölçümü sonucunda
2008 ve 2009 yýlsonlarýnda ortaya çýkmýþ olan sermaye açýðý, 2010 yýlý içerisinde yapýlan sermaye artýrýmlarý ve Þirket
yönetimince aþaðýda belirtilen konularda atýlan adýmlarýn da etkisi ile giderilmiþ ve sermaye yeterliliði sonucu 31 Aralýk
2010 tarihi itibarýyla yapýlan hesaplamalarda 8,780,087 TL sermaye fazlasý sonucu vermiþtir.
Önceki yýllarda ortaya çýkan sermaye yeterliliði ihtiyacýnýn öncelikli ve ivedi olarak sermaye artýrýmý yolu ile giderilmesi
Þirket ortaklarýnca kaçýnýlmaz bir gereklilik olarak deðerlendirilmiþ ve Þirket ortaklarý mevcut mevzuat uygulamalarýnýn
neden olduðu sermaye açýðýný gidermek konusunda niyetlerini ortaya koymuþlardýr. Bununla birlikte Þirket'in faaliyetlerinde
verimlilik yaratan bir yapýya kavuþturulmasý, saðlýklý bir iþleyiþ içerisinde faaliyetlerini sürdürmesi Þirket yönetimince
hedeflenmiþtir. Bu maksatla;
Bir taraftan saðlýk branþýnýn kârlýlýðýnýn daha olumlu düzeylere taþýnmasý bir taraftan da kârlý olduðu halde mevcut portföy
içinde düþük bir aðýrlýk taþýyan ferdi kaza ve hayat branþý risk ürünlerinin hacimlerinin artýrýlmasý hedeflenmiþ ve Þirket'in
iç organizasyonu ve satýþ kanallarý bu çerçevede yeniden yapýlandýrýlmýþtýr.
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4- Sigorta ve finansal riskin yönetimi( devamý)
4.2- Finansal riskin yönetimi (devamý)
Piyasa riski (devamý)
Finansal varlýklardan kaynaklanan kazanç ve kayýplar
Maliyet disiplini ve kontrolü açýsýndan hali hazýrda sektör içinde önemli ölçüde olumlu bir tablo sergilenmekle birlikte bu
alanda olasý tüm iyileþtirmeler deðerlendirilmekte, özellikle direkt satýþ örgütünün rasyonalizasyonuna yönelik olarak;
mümkün olduðu ölçüde sabit maliyetlerin dýþarýya alýnmasýna olanak veren, geliþmiþ çalýþanlarýn kendi acenteliklerini
kurmaya özendirilmesi yaklaþýmý artýrýlarak sürdürülmektedir.Saðlýk branþýnda kârlýlýðýn artýrýlabilmesi için, tazminat/prim
oranlarýnýn iyileþtirilmesi kritiktir. Buna yönelik olarak, ürün fiyatlandýrmalarý kârlýlýk hedeflerine göre tekrar gözden
geçirilerek her ürün için deðiþik kademelerde düzeltmeler yapýlmýþtýr. Bunun da ötesinde tazminat giderlerinin kontrolüne
yönelik olarak anlaþmalý saðlýk kuruluþlarý ile pazarlýða gidilerek ilave indirimler saðlanmaya devam edilmektedir.
5- Bölüm bilgileri
Þirket'in stratejik iþ birimleri olan iki ana faaliyet bölümü bulunmaktadýr. Stratejik iþ birimleri, birbirinden farklý ürünler
ve servisler sunan ve Þirket yönetimi tarafýndan ayrý yönetilen ve yönetim raporlamlarý ayrý yapýlan birimlerdir. Ýlgili
bölümlerin varlýk ve yükümlülükleri ile bölümlerin faaliyet sonuçlarý, "Önemli Muhasebe Politikalarý" kýsmýnda anlatýlan
muhasebe uygulamalarýna uygun olarak hazýrlanmýþtýr.
Coðrafi bölümlere göre raporlama: Þirket'in faaliyet gösterdiði ana coðrafi bölge Türkiye olduðu için coðrafi bölümlere
göre raporlama sunulmamýþtýr.
Faaliyet alaný bölümleri:
31 Aralýk 2010

Hayat

Hayat-dýþý

Brüt yazýlan primler
5,309,300
Yazýlan primlerde reasürör payý
(440,139)
Ücret, kesinti ve komisyon gelirleri (Not 32)
179,527
Kazanýlmamýþ primler karþýlýðýnda deðiþim
95,851
Brüt ödenen tazminatlar
(11,232,938)
Ödenen tazminatlardaki reasürör payý
290,601
Sigorta sözleþmelerinden kaynaklanan brüt
teknik karþýlýklardaki deðiþim
(104,438)
Sigorta sözleþmelerinden kaynaklanan teknik
karþýlýklarda reasürör payýndaki deðiþim
39,186
Birikimli hayat sigortasý sözleþmelerinden
kaynaklanan teknik karþýlýklardaki deðiþim (Not 30)
4,179,324
Komisyon giderleri (Not 32)
(72,401)
Yatýrým gelirleri
Yatýrým giderleri
Diðer gelir/(giderler), net
Vergi öncesi kar
Dönem karý kurumlar vergisi karþýlýðý
Dönem net karý veya (zararý)

Diðer bölüm kalemleri:

Amortisman giderleri (Not 6)
Ýtfa giderleri (Not 8)
Þüpheli alacaklar karþýlýðý (Not 47)

Daðýtýlamayan

Toplam

129,895,514
(52,379,702)
584,136
(694,575)
(119,468,417)
66,149,613

-

135,204,814
(52,819,841)
763,663
(598,724)
(130,701,355)
66,440,214

(5,049,627)

-

(5,154,065)

2,186,103

-

2,225,289

(13,695,057)

-

4,179,324
(13,767,458)

9,845,844
(4,004,210)
(783,263)
3,302,244
-

3,411,222
(15,010,015)
(4,070,805)
-

9,063,093
(4,577,167)
(2,804,910)
1,681,016
-

22,320,159
(8,581,377)
(18,598,188)
912,455
-

3,302,244

(4,070,805)

1,681,016

912,455

22,814

(1,501,571)

(327,103)
(88,476)
21,948

(327,103)
(88,476)
(1,456,809)

Þirket'in 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla, bölüm varlýk ve yükümlülükleri ile sabit sermaye yatýrýmlarý aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010

Hayat

Hayat-dýþý

Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 12)
Maddi ve maddi olmayan duran varlýklar (Not 6,8)
Ertelenmiþ üretim giderleri (Not 17)
Diðer aktifler

1,487,598
13,869
35,592,877

32,367,248
5,066,273
15,664,124

4,120,995
50,742,742

33,854,846
4,120,995
5,080,142
101,999,743

Toplam varlýklar

37,094,344

53,097,645

54,863,737

145,055,726

Sigorta sözleþmeleri teknik karþýlýklarý (Not 17)
1,714,890
Yatýrým sözleþmesi yükümlülükleri (Not 17), (Not 18) 31,611,967
Ertelenmiþ komisyon gelirleri (Not 10), (Not 19)
2,550
Diðer yükümlülükler
Özsermaye
-

36,304,339
169,726
29,934,363
-

8,371,669
36,946,222

38,019,229
31,611,967
172,276
38,306,032
36,946,222

Toplam yükümlülükler ve özsermaye

66,408,428

45,317,891

145,055,726

229,689

229,689

Sabit sermaye yatýrýmlarý (Not 6,8)

33,329,407
-
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5- Bölüm bilgileri (devamý)
Faaliyet alaný bölümleri (devamý)
31 Aralýk 2009

Hayat

Hayat-dýþý

Daðýtýlamayan

120,171,062
(58,765,911)
657,466
(6,663,396)
(97,302,032)
53,859,547

-

127,002,181
(59,164,303)
942,371
(6,684,491)
(108,343,434)
54,088,547

4,785,544

-

1,158,755

(2,297,437)

-

(2,312,982)

(9,973,968)

-

1,634,589
(10,030,509)

8,576,837
(158,088)
(1,301,590)
937,008
-

1,571,322
(14,704,421)
(8,662,224)
-

5,883,394
(3,220,102)
195,441
2,858,733
-

16,031,553
(3,378,190)
(15,810,570)
(4,866,483)
-

937,008

(8,662,224)

2,858,733

(4,866,483)

(12,109)

(469,819)
(49,273)
-

(469,819)
(49,273)
(35,602)

Brüt yazýlan primler
6,831,119
Yazýlan primlerde reasürör payý
(398,392)
Ücret, kesinti ve komisyon gelirleri (Not 32)
284,905
Kazanýlmamýþ primler karþýlýðýnda deðiþim
(21,095)
Brüt ödenen tazminatlar
(11,041,402)
Ödenen tazminatlardaki reasürör payý
229,000
Sigorta sözleþmelerinden kaynaklanan brüt teknik
karþýlýklardaki deðiþim
(3,626,789)
Sigorta sözleþmelerinden kaynaklanan brüt teknik
karþýlýklar reasürör payýndaki deðiþim
(15,545)
Birikimli hayat sigortasý sözleþmelerinden
kaynaklanan teknik karþýlýklardaki deðiþim (Not 30)
1,634,589
Komisyon giderleri (Not 32)
(56,541)
Yatýrým gelirleri
Yatýrým giderleri
Diðer gelir/(giderler), net
Vergi öncesi kar
Dönem karý kurumlar vergisi karþýlýðý
Dönem net karý veya (zararý)

Toplam

Diðer bölüm kalemleri:
Amortisman giderleri (Not 6)
Ýtfa giderleri (Not 8)
Þüpheli alacaklar karþýlýðý (Not 47)

(23,493)

Þirket'in 31 Aralýk 2009 tarihi itibarýyla, bölüm varlýk ve yükümlülükleri ile sabit sermaye yatýrýmlarý aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2009
Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 12)
Maddi ve maddi olmayan duran varlýklar (Not 6,8)
Ertelenmiþ üretim giderleri (Not 17)
Diðer aktifler

Hayat
1,765,240
11,168
50,695,916

Hayat-dýþý

Daðýtýlamayan

Toplam

40,251,296
6,720,241
11,699,790

4,064,814
8,118,636

42,016,536
4,064,814
6,731,409
70,514,342

Toplam varlýklar

52,472,324

58,671,327

12,183,450

123,327,101

Sigorta sözleþmeleri teknik karþýlýklarý (Not 17)
Yatýrým anlaþmasý yükümlülükleri (Not 17), (Not 18)
Ertelenmiþ komisyon gelirleri (Not 10), (Not 19)
Diðer yükümlülükler
Özsermaye

2,467,646
35,996,703
5,502
47,675
-

31,818,671
174,925
37,758,350
-

3,330,354
11,727,275

34,286,317
35,996,703
180,427
41,136,379
11,727,275

Toplam yükümlülükler ve özsermaye

38,517,526

69,751,946

15,057,629

123,327,101

316,405

316,405

Sabit sermaye yatýrýmlarý (Not 6,8)

-
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6- Maddi duran varlýklar
1 Ocak - 31 Aralýk 2010 dönemleri arasýndaki maddi duran varlýk hareketleri aþaðýdaki gibidir:
1 Ocak 2010

Giriþler

Çýkýþlar

Deðer Artýþlarý

31 Aralýk 2010

2,585,000
615,000
612,379
2,445,586
287,778

1,862
93,687
-

(555,690)
-

145,000
50,000
-

2,730,000
665,000
614,241
1,983,583
287,778

6,545,743

95,549

(555,690)

195,000

6,280,602

(420,314)
(1,972,675)
Kiralama yoluyla edinilmiþ maddi varlýklar (286,660)

(64,065)
(15,605)
(75,176)
(171,139)
(1,118)

551,074
-

41,563
10,124
-

(22,502)
(5,481)
(495,490)
(1,592,740)
(287,778)

(2,679,649)

(327,103)

551,074

51,687

(2,403,991)

Maliyet:
Yatýrým amaçlý gayrimenkuller (Not 7)
Kullaným amaçlý gayrimenkuller
Özel maliyet bedelleri
Demirbaþ ve tesisatlar

Kiralama yoluyla edinilmiþ maddi varlýklar

Birikmiþ amortismanlar:
Yatýrým amaçlý gayrimenkuller
Kullaným amaçlý gayrimenkuller
Özel maliyet bedelleri
Demirbaþ ve tesisatlar

Net defter deðeri

3,866,094

3,876,611

1 Ocak - 31 Aralýk 2009 dönemleri arasýndaki maddi duran varlýk hareketleri aþaðýdaki gibidir:
1 Ocak 2009

Giriþler Transferler Çýkýþlar Deðer Düþüklüðü

31 Aralýk 2009

Maliyet:
Yatýrým amaçlý gayrimenkuller (Not 7)
Kullaným amaçlý gayrimenkuller
Özel maliyet bedelleri
Demirbaþ ve tesisatlar

Kiralama yoluyla edinilmiþ maddi varlýklar

2,900,173
2,088,124
590,979
2,369,039
287,778

1,121,400
(1,121,400)
24,526
(3,126)
138,161
(61,614)
-

(1,436,573)
(351,724)
-

2,585,000
615,000
612,379
2,445,586
287,778

8,236,093

162,687

(64,740)

(1,788,297)

6,545,743

3,126
61,212
-

687,622
187,508
-

(420,314)
(1,972,675)
(286,660)

64,338

875,130

(2,679,649)

(913,167)

3,866,094

-

Birikmiþ amortismanlar:
Yatýrým amaçlý gayrimenkuller
Kullaným amaçlý gayrimenkuller
Özel maliyet bedelleri
Demirbaþ ve tesisatlar

Kiralama yoluyla edinilmiþ maddi varlýklar

(411,993)
(363,255)
(307,827)
(1,832,832)
(233,391)

(63,727) (211,902)
(36,155)
211,902
(115,613)
(201,055)
(53,269)
-

(3,149,298) (469,819)
Net defter deðeri

-

5,086,795

Amortisman hesaplama yöntemlerinde cari dönemde yapýlan bir deðiþiklik bulunmamaktadýr.
Dönem içerisinde yapýlan finansal kiralama ödemeleri bulunmamaktadýr (31 Aralýk 2009: 900 TL).
31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla, Þirket'in mülkiyetinde olan gayrimenkullerde herhangi bir ipotek bulunmamaktadýr (31 Aralýk
2009: Hazine Müsteþarlýðý lehine iptek edilmiþ toplam 2,094,400 TL).
7- Yatýrým amaçlý gayrimenkuller
Þirket'in sahip olduðu yatýrým amaçlý gayrimenkullere iliþkin 1 Ocak - 31 Aralýk 2010 ve 1 Ocak - 31 Aralýk 2009 dönemleri
arasýndaki hareketler 6 - Maddi duran varlýklar notunda verilmiþtir.
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8- Maddi olmayan duran varlýklar
1 Ocak - 31 Aralýk 2010 dönemleri arasýndaki maddi olmayan duran varlýk hareketleri aþaðýdaki gibidir:
1 Ocak 2010

Giriþler

Çýkýþlar

1,888,406

134,140

-

2,022,546

1,888,406

134,140

-

2,022,546

(1,689,686)

(88,476)

-

(1,778,162)

(1,689,686)

(88,476)

-

(1,778,162)

Maliyet:
Yazýlým programlarý
Birikmiþ tükenme paylarý:
Yazýlým programlarý

Net defter deðeri

198,720

31 Aralýk 2010

244,384

1 Ocak - 31 Aralýk 2009 dönemleri arasýndaki maddi olmayan duran varlýk hareketleri aþaðýdaki gibidir:
1 Ocak 2009

Giriþler

Çýkýþlar

31 Aralýk 2009

1,734,688

153,718

-

1,888,406

1,734,688

153,718

-

1,888,406

(1,640,413)

(49,273)

-

(1,689,686)

(1,640,413)

(49,273)

-

(1,689,686)

Maliyet:
Yazýlým programlarý
Birikmiþ tükenme paylarý:
Yazýlým programlarý

Net defter deðeri

94,275

198,720

9- Ýþtiraklerdeki yatýrýmlar
31 Aralýk 2010
Kayýtlý Deðer Ýþtirak Oraný %

Kayýtlý Deðer Ýþtirak Oraný %

Tasfiye Halinde Akým Sigorta Aracýlýk Hizmetleri AÞ
Tasfiye Halinde Yalýn Sigorta Aracýlýk Hizmetleri AÞ
Tasfiye Halinde Saf Sigorta Aracýlýk Hizmetleri AÞ

12,500
12,500
12,500

Toplam

37,500

37,500

(37,500)

(37,500)

Finansal varlýklar deðer düþüþ karþýlýðý
Ýþtirakler, net
Adý

Tasfiye Halinde Akým
Sigorta Aracýlýk Hizmetleri AÞ
Tasfiye Halinde Yalýn
Sigorta Aracýlýk Hizmetleri AÞ
Tasfiye Halinde Saf
Sigorta Aracýlýk Hizmetleri AÞ

25.0
25.0
25.0

31 Aralýk 2009

12,500
12,500
12,500

Aktif Özkaynak
Toplamý Toplamý

Geçmiþ Yýllar
Kar/(Zararý)

12,433 3,096
938 (1,399)

25.0
25.0
25.0

Dönem Net Baðýmsýz Denetim Finansal Tablo
Kar/(Zararý)
Görüþü
Dönemi

(8,974)

(430)

Geçmedi

31.12.2010

(13,505)

(394)

Geçmedi

31.12.2010

(7,546)

(433)

Geçmedi

31.12.2010

6,684 4,520

Cari dönemde, iþtirak ve baðlý ortaklýklarda içsel kaynaklardan yapýlan sermaye artýrýmý nedeniyle edinilen bedelsiz hisse
senedi bulunmamaktadýr.
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10- Reasürans varlýklarý/borçlarý
Þirket'in sedan iþletme sýfatýyla mevcut reasürans anlaþmalarý gereði reasürans varlýklarý ve yükümlülükleri aþaðýdaki tabloda
detaylý olarak gösterilmiþtir:
Reasürans varlýklarý

31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Kazanýlmamýþ primler karþýlýðýndaki reasürör payý (Not 17)
Reasürans þirketlerinden alacaklar (Not 12)
Muallak tazminat karþýlýðýndaki reasürör payý (Not 17)
Ýkramiye ve indirim karþýlýðýndaki reasürör payý (Not 23)
Saðlýk kotpar reasürans anlaþmasý uyarýnca heaplanan zarar
paylaþýmý karþýlýðý (Not 23)

18,539,218
1,314,727
4,321,029
174,423

24,795,058
1,118,062
2,095,740
200,375

Toplam

24,402,097

52,700

28,209,235

Reasürans varlýklarý ile ilgili muhasebeleþtirilen deðer düþüklüðü bulunmamaktadýr.
Reasürans borçlarý

31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Reasürans þirketlerine borçlar (Not 19)
Ertelenmiþ komisyon gelirleri (Not 5),(Not 19)

10,504,426
172,276

18,593,290
180,427

Toplam

10,676,702

18,773,717

Þirket'in reasürans sözleþmeleri gereði gelir tablosunda muhasebeleþtirilmiþ kazanç ve kayýplar aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir:
31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Dönem içerisinde reasüröre devredilen primler (Not 17)
Dönem baþý kazanýlmamýþ primler karþýlýðýnda reasürör payý (Not 17)
Dönem sonu kazanýlmamýþ primler karþýlýðýnda reasürör payý (Not 17)

(52,819,841)
(24,795,058)
18,539,218

(59,164,303)
(12,559,071)
24,795,058

Kazanýlmýþ primlerdeki reasürör payý (Not 17)

(59,075,681)

(46,928,316)

Dönem içerisinde ödenen hasarlarda reasürör payý (Not 17)
Dönem baþý muallak tazminat karþýlýðýnda reasürör payý (Not 17)
Dönem sonu muallak tazminat karþýlýðýnda reasürörör payý (Not 17)

66,440,214
(2,095,740)
4,321,029

54,088,547
(4,408,722)
2,095,740

Hasarlardaki reasürör payý (Not 17)

68,665,503

51,775,565

755,512
180,427
(172,276)

884,378
238,420
(180,427)

763,663

942,371

Saðlýk kotpar reasürans anlaþmalarý uyarýnca zarar paylaþýmý karþýlýðý (Not 23) (52,700)

200,375
200,375

Dönem içerisinde reasürörlerden tahakkuk eden komisyon gelirleri (Not 32)
Dönem baþý ertelenmiþ komisyon gelirleri (Not 19)
Dönem sonu ertelenmiþ komisyon gelirleri (Not 19)

Reasürörlerden kazanýlan komisyon gelirleri (Not 32)
Bireysel saðlýk poliçelerinde kar paylaþýmý karþýlýðý, reasürör payý
Grup saðlýk poliçelerinde kar paylaþýmý karþýlýðý, reasürör payý
Dönem baþý (Not 23)
Dönem sonu (Not 23)

327
(25,952)
(200,375)
174,423

Grup saðlýk poliçelerinde zarar paylaþýmý tahakkuku, reasürör payý
Dönem baþý
Dönem sonu

(516,946)
(516,946)

-

Toplam, net

9,758,214

5,989,995

92

Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketi 31 Aralýk 2010 Tarihi Ýtibarýyla Hazýrlanan Finansal Tablolara Ýliþkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirasý (TL) olarak ifade edilmiþtir.)

11- Finansal varlýklar
31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla Þirket'in finansal varlýk portföyü aþaðýdaki gibidir:
Finansal varlýklar ile riski sigortalýlara ait finansal yatýrýmlar

31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Þirket portföyündeki alým-satým amaçlý finansal varlýklar
Þirket portföyündeki satýlmaya hazýr finansal varlýklar
Þirket portföyündeki vadeye kadar elde tutulacak finansal varlýklar
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatýrýmlar

318,970
50,696,823
2,186
35,592,877

13,491,105
50,703,364

Toplam

86,610,856

64,194,469

31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla, Þirket'in kendi portföyünde bulunan alým satým amaçlý finansal varlýklarýn detayý
aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010
Nominal Deðeri

Maliyet Bedeli

Gerçeðe Uygun Deðeri

Defter Deðeri

120,944

137,106

137,106

120,944

137,106

137,106

9
181,846

8
181,856

8
181,856

181,853

181,864

181,864

302,796

318,970

318,970

Borçlanma araçlarý:
Devlet Tahvili - TP

110,000

Hisse senedi ve diðer sabit getirili
olmayan finansal varlýklar:
Hisse senedi
Yatýrým fonlarý

-

Toplam alým-satým amaçlý finansal varlýklar

31 Aralýk 2009
Nominal Deðeri

Maliyet Bedeli

Borçlanma araçlarý:
Devlet Tahvili - TP
10,897,000
Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafýndan
ihraç edilen Eurobondlar
1,505,700

Gerçeðe Uygun Deðeri

Defter Deðeri

10,748,664

11,699,790

11,699,790

1,495,170

1,706,314

1,706,314

12,243,834

13,406,104

13,406,104

85,001

85,001

85,001

85,001

85,001

85,001

12,328,835

13,491,105

13,491,105

Hisse senedi ve diðer sabit getirili
olmayan finansal varlýklar:
Yatýrým fonlarý

Toplam alým-satým amaçlý finansal varlýklar
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11- Finansal varlýklar (devamý)
31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla, Þirket'in kendi portföyünde bulunan satýlmaya hazýr finansal varlýklarýn detayý aþaðýdaki
gibidir:
31 Aralýk 2010
Nominal Deðeri

Maliyet Bedeli

Gerçeðe Uygun Deðeri Defter Deðeri

Borçlanma araçlarý:
Devlet Tahvili - TP
Hazine Bonosu

47,998,797
42,247

Toplam satýlmaya hazýr finansal varlýklar

50,086,108
40,507

50,656,070
40,753

50,656,070
40,753

50,126,615

50,696,823

50,696,823

31 Aralýk 2009 tarihi itibarýyla, Þirket'in kendi portföyünde bulunan satýlmaya hazýr olarak sýnýflanmýþ finansal varlýklarý
bulunmamaktadýr.
31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla, Þirket'in kendi portföyünde bulunan vadeye kadar elde tutulacak finansal varlýklarýn detayý
aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010
Nominal Deðeri

Maliyet Bedeli Gerçeðe Uygun Deðeri Defter Deðeri

Borçlanma araçlarý:
Ters repo iþlemlerinde kullanýlan fonlar

2,186

Toplam vadeye kadar elde tutulacak
finansal varlýklar

2,186

2,186

2,186

2,186

2,186

2,186

31 Aralýk 2009 tarihi itibarýyla, Þirket'in kendi portföyünde bulunan vadeye kadar elde tutulacak olarak sýnýflanmýþ finansal
varlýklarý bulunmamaktadýr.
31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla, riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatýrýmlarýn ("RHPSFY") detayý
aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010
Nominal Deðeri

Maliyet Bedeli

4,283,200

4,547,549

5,110,060

5,110,060

657,761

642,188

735,422

735,422

5,189,737

5,845,482

5,845,482

247

247

Borçlanma araçlarý:
Devlet Tahvili - TP
Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafýndan
ihraç edilen Eurobondlar
Hisse senedi ve diðer sabit getirili olmayan
finansal varlýklar:
Yatýrým fonlarý

246
5,189,983

5,845,729

5,845,729

6,247,183

6,641,835

7,318,741

7,318,741

13,199,198

16,955,480

15,793,494

15,793,494

23,597,315

23,112,235

23,112,235

6,348,265

7,546,282

6,634,913

6,348,265

7,546,282

6,634,913

35,135,563

36,504,246

35,592,877

Toplam alým-satým amaçlý finansal varlýklar
Borçlanma araçlarý:
Devlet Tahvili - TP
Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafýndan
ihraç edilen Eurobondlar

Gerçeðe Uygun Deðeri Defter Deðeri

Toplam satýlmaya hazýr finansal varlýklar
Borçlanma araçlarý:
Devlet Tahvili - TP
Toplam vadeye kadar elde tutulacak
finansal varlýklar

6,340,343

Toplam riski hayat poliçesi sahiplerine ait
finansal yatýrýmlar
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11- Finansal varlýklar (devamý)

31 Aralýk 2009
Nominal Deðeri

Borçlanma araçlarý:
Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafýndan
ihraç edilen Eurobondlar
Devlet Tahvili - TP

Maliyet Bedeli Gerçeðe Uygun Deðeri

27,095,115
20,613,570

Defter Deðeri

23,910,179
18,766,315

28,499,172
21,714,233

28,499,172
21,714,233

42,676,494

50,213,405

50,213,405

9
410,903

6
438,692

6
438,692

410,912

438,698

438,698

43,087,406

50,652,103

50,652,103

Vadeli mevduat - YP

51,123

51,261

51,261

Toplam kredi ve alacaklar

51,123

51,261

51,261

43,138,529

50,703,364

50,703,364

Hisse senedi ve diðer sabit getirili olmayan finansal varlýklar:
Hisse senedi
Yatýrým fonlarý

Toplam alým-satým amaçlý finansal varlýklar

Toplam riski hayat poliçesi sahiplerine ait
finansal yatýrýmlar

Þirket'in yukarýdaki tablolarda gösterilen borçlanma senetlerinin tamamý borsalarda iþlem gören menkul kýymetlerden
oluþmaktadýr.
Þirket'in iliþkili kuruluþlarý tarafýndan çýkarýlmýþ finansal varlýklarý bulunmamaktadýr.
Dönem içerisinde Þirket tarafýndan ihraç edilen veya daha önce ihraç edilmiþ olunup dönem içerisinde itfa edilen borçlanmayý
temsil eden menkul kýymet bulunmamaktadýr.
Þirket'in finansal varlýk portföyleri içerisinde vadesi geçmiþ ancak henüz deðer düþüklüðüne uðramamýþ finansal varlýk
bulunmamaktadýr.
Finansal varlýklarda son üç yýlda meydana gelen deðer artýþlarý (ilgili vergi etkileri dahil):
Yýl
2010
2009
2008

Deðer Artýþýnda
Deðiþim

Toplam Deðer
Artýþý

(267,897)
-

(267,897)
-

Kredi ve alacaklar dýþýnda kalan, finansal varlýklarýn hareketleri aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010
Þirket portföyü
Alým-satým
amaçlý FV

Satýlmaya
hazýr FV

Vadeye kadar
elde tut. FV

Dönem baþýndaki deðer
13,491,105
Parasal varlýklarda gerçekleþmemiþ
kur farklarý
Dönem içindeki alýmlar
96,851 50,086,108
Elden çýkarýlanlar (itfa veya satýþ) (13,272,445)
Finansal varlýklarýn gerçeðe uygun
deðerlerindeki deðiþim (Not 15)
3,459
395,733
Finansal varlýklarýn itfa edilmiþ
maliyet gelirlerindeki deðiþim
214,982
Dönem sonundaki deðer

318,970

RHPSFY

-

50,652,103

2,186
-

(39,910)
247
(45,392,957)

-

626,246

-

50,696,823

2,186
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Alým-satým
amaçlý FV

5,845,729

Satýlmaya Vadeye kadar Toplam
hazýr FV elde tut. FV

-

-

23,277,501 6,348,265
(663,630)

-

498,364

286,648

23,112,235

6,634,913

64,143,208
(39,910)
79,811,158
(58,665,402)
361,808
999,994

86,610,856
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11- Finansal varlýklar (devamý)
31 Aralýk 2009
Þirket portföyü

RHPSFY

Alým satým amaçlý FV

Alým satým amaçlý FV

Toplam

Dönem baþýndaki deðer
Parasal varlýklarda gerçekleþmemiþ kur farklarý
Dönem içindeki alýmlar
Elden çýkarýlanlar (itfa veya satýþ)
Finansal varlýklarýn gerçeðe uygun
deðerlerindeki deðiþim, net (Not 4.2)

17,284,477
(45,896)
9,657,234
(14,374,106)

39,392,986
(310,259)
19,793,396
(16,337,527)

56,677,463
(356,155)
29,450,630
(30,711,633)

969,396

8,113,507

9,082,903

Dönem sonundaki deðer

13,491,105

50,652,103

64,143,208

Þirket'in sigortacýlýk faaliyetleri gereði Hazine Müsteþarlýðý lehine teminat olarak verdiði finansal varlýklarýn detayý aþaðýdaki
gibidir:
31 Aralýk 2010

Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal
yatýrýmlar - borçlanma senetleri
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal
yatýrýmlar - yatýrým fonu
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal
yatýrýmlar - vadeli mevduat
Satýlmaya hazýr finansal varlýklar - borçlanma
senetleri
Alým satým amaçlý finansal varlýklar - borçlanma
senetleri
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlýklar - repo

Nominal Deðeri

Maliyet Bedeli

Rayiç Deðeri

Defter Deðeri

30,727,685

35,352,084

36,503,999

35,592,630

-

246

247

247

-

1,051

1,051

1,051

13,666,233

15,300,551

15,503,021

15,503,021

110,000
-

120,944
2,186

137,106
2,186

137,106
2,186

50,777,062

52,147,610

51,236,241

Toplam

31 Aralýk 2009

Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal
yatýrýmlar - borçlanma senetleri
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal
yatýrýmlar - hisse senetleri
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal
yatýrýmlar - yatýrým fonu
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal
yatýrýmlar - vadeli mevduat
Alým satým amaçlý finansal varlýklar borçlanma senetleri

Nominal Deðeri

Maliyet Bedeli

Rayiç Deðeri

Defter Deðeri

47,708,685

44,330,789

50,213,405

50,213,405

-

9

6

6

-

410,903

438,692

438,692

-

51,123

51,261

51,261

10,748,664

11,699,790

11,699,790

55,541,488

62,403,154

62,403,154

10,897,000

Toplam
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12- Kredi ve alacaklar
31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 4.2)
Peþin ödenen vergiler ve fonlar (Not 4.2)
Ýliþkili taraflardan alacaklar (Not 4.2)
Diðer alacaklar (Not 4.2)
Gelecek aylara ait diðer gelir tahakkuklarý (Not 4.2)

33,854,846
694,329
416,339
108,062
508,762

42,016,536
736,273
5,999
126,554
-

Toplam

35,582,338

42,885,362

Kýsa vadeli alacaklar
Orta ve uzun vadeli alacaklar

34,694,943
887,395

41,738,762
1,146,600

Toplam

35,582,338

42,885,362

Þirket'in 31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla esas faaliyetlerden alacaklar hesabýnýn detayý aþaðýdaki gibidir:

Sigortalýlardan alacaklar
Reasürans þirketlerinden alacaklar (Not 10)
Acentelerden alacaklar
Sigorta þirketlerinden rücu yoluyla tahsil edilecek alacaklar
Sigortacýlýk faaliyetlerinden alacaklar karþýlýðý
Sigortacýlýk faaliyetlerinden alacaklar, net

31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

23,514,134
1,314,727
456,692
85,024
(536,323)

32,981,629
1,118,062
143,675
137,468
(303,037)

24,834,254

34,077,797

Sigortalýlara krediler (ikrazlar) (Not 4.2)
Reasürans faaliyetlerinden alacaklar
Sigorta ve reasürans þirketleri nezdindeki depolar
Esas faaliyetlerden kaynaklanan þüpheli alacaklar
Esas faaliyetlerden kaynaklanan þüpheli alacaklar karþýlýðý

862,054
8,158,534
4
3,219,171
(3,219,171)

1,115,963
6,822,772
4
1,995,648
(1,995,648)

Esas faaliyetlerden alacaklar

33,854,846

42,016,536

Alacaklar için alýnmýþ olan ipotek ve diðer teminatlarýn detayý aþaðýdaki gibidir:

Gayrimenkul ipoteði
Teminat mektuplarý
Teminat senetleri
Teminat çekleri
Bloke mevduatlar
Teminata alýnan hazine bonosu
Toplam

31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

722,750
263,781
135,000
25,940
17,787
4,775

29,750
261,281
105,000
25,940
17,787
4,775

1,170,033

444,533

Vadesi gelmiþ bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrýlan þüpheli alacak tutarlarý
a) Kanuni ve idari takipteki alacaklar (vadesi gelmiþ): 3,219,171 TL'dir (31 Aralýk 2009: 1,995,648 TL).
b) Prim alacak karþýlýklarý (vadesi gelmiþ): 536,323 TL'dir (31 Aralýk 2009: 303,037 TL).
Ýþletmenin ortaklar, iþtirakler ve baðlý ortaklýklarla olan alacak ve borç iliþkisi 45 - Ýliþkili taraflarla iþlemler notunda detaylý
olarak verilmiþtir.
Yabancý paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancý paralarýn ayrý ayrý
tutarlarý ve TL'ye dönüþtürme kurlarý 4.2 - Finansal riskin yönetimi notunda verilmiþtir.

97

Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketi 31 Aralýk 2010 Tarihi Ýtibarýyla Hazýrlanan Finansal Tablolara Ýliþkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirasý (TL) olarak ifade edilmiþtir.)

13- Türev finansal araçlar
Þirket'in 31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla türev finansal aracý bulunmamaktadýr.
14- Nakit ve nakit benzeri varlýklar
31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla, nakit ve nakit benzeri varlýklarýn detayý aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010
Dönem sonu

31 Aralýk 2009

Dönem baþý

Dönem sonu

Dönem baþý

977
5,249,440
5,597,588

1,281
73,601
1,848,899

1,281
73,601
1,848,899

1,474
7,492,954
1,551

Bilançoda gösterilen nakit ve nakit benzeri varlýklar 10,848,005

1,923,781

1,923,781

7,495,979

(27)
-

(27)
-

(70,338)
(68,553)

1,923,754

7,357,088

Kasa
Bankalar
Diðer nakit ve nakit benzeri varlýklar

Bankalar mevduatý reeskontlarý
Bloke edilmiþ tutarlar
Nakit akýþ tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin
mevcudu

(1,843)
(1,051)
10,845,111

1,923,754

31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla bankalar hesabýnýn detayý aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

55,869

8,300

TL bankalar mevduatý
- vadeli
- vadesiz

4,975,281
218,290

19,256
46,045

Bankalar

5,249,440

73,601

Yabancý para bankalar mevduatý
- vadeli
- vadesiz

31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla Þirket'in, nakit ve nakit benzeri varlýklar içerisinde takip ettiði sigortacýlýk faaliyetleri gereði
Hazine Müsteþarlýðý lehine bloke olarak 1,051 TL bankalar mevduatý bulunmaktadýr (31 Aralýk 2009: Yoktur) (Not 17).
31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla diðer nakit ve nakit benzeri varlýklar, kredili satýþ blokeli tutarlarýnda ve posta
çeklerinden oluþmaktadýr.
15- Özsermaye
Ödenmiþ sermaye
31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla, Þirket'in ödenmiþ sermayesi 71,500,000 TL (31 Aralýk 2009: 46,600,000 TL) olup Þirket'in
sermayesi, ihraç edilmiþ ve her biri 1 TL nominal deðerde 71.500.000 adet (31 Aralýk 2009: 46.600.000 adet) hisseden
meydana gelmektedir.
31 Aralýk 2004 tarihine kadar uygulanan enflasyon muhasebesi sonucunda özsermaye hesaplarý içerisinde takip edilen
sermaye düzeltmesi olumlu farklarý 21,080,244 TL, 25 Kasým 2010 tarihli Yönetim Kurulu kararýyla geçmiþ yýl zararlarýndan
mahsup edilmiþtir (31 Aralýk 2009: 21,080,244 TL).
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanýnan imtiyaz bulunmamaktadýr.
Þirket tarafýndan veya iþtiraki veya baðlý ortaklýklarý tarafýndan bulundurulan Þirket'in kendi hisse senedi bulunmamaktadýr.
Vadeli iþlemler ve sözleþmeler gereði yapýlacak hisse senetleri satýþlarý için çýkarýlmak üzere Þirket'te hisse senedi
bulunmamaktadýr.
Þirket'in sermayesinde doðrudan veya dolaylý hâkimiyeti söz konusu olan sermaye gruplarý %50.00 pay ile Walnut Holding
Cooperaite U.A. ve %49.99 pay ile Mehmet Ali Aydýnlar'dýr.
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15- Özsermaye (devamý)
Ödenmiþ sermaye (devamý)
17 Eylül 2008 tarihinde yapýlan Pay Sahipleri Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsýnda, Þirket Ana Sözleþmesindeki ilgili
maddelerin deðiþtirilmesi hususunda 16 Haziran 2008 tarihinde yapýlan Yönetim Kurulu toplantýsýnda alýnan karar kabul
edilmiþ olup pay sahipleri için devir yasaðý dönemi getirilmiþtir.
Deðiþtirilen Þirket Ana Sözleþmesi 8.B.2 maddesi uyarýnca hissedarlarýn kendileri ile baðlý kiþilere yapacaklarý devirler ve
halka arz durumunda yapýlacak devirler hariç olmak üzere, hissedarlarýn 18 Aralýk 2011 tarihine kadar, hisselerinin tamamýný
veya bir kýsmýný veya hisseler üzerindeki haklarýný üçüncü bir kiþiye veya üçüncü bir kiþi yararýna devretme, satma, temlik
etme veya elden çýkarmalarý yasaklanmýþtýr.
Yukarýda açýklanan, hisse devirlerine iliþkin kýsýtlamalara ek olarak Þirket Ana Sözleþmesi madde 8.B.1'de belirtildiði üzere;
A Grubu hisseler üzerinde B Grubu hissedarlarýn onayý ve B Grubu hisseler üzerinde A Grubu hissedarlarýn onayý olmadýkça
rehin veya takdiyat kurulmasý, satýn alma hakký, ön alým hakký, intifa hakký verilmesi, opsiyon, oy hakký veya diðer oy
anlaþmalarý, temlik, veya benzeri haklar verecek diðer anlaþmalarýn akdedilmesi geçerli olmayacaktýr.
Yasal yedekler
Türk Ticaret Kanunu'na göre yasal yedek akçeler; birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluþmaktadýr, Birinci tertip
yasal yedek akçeler, Þirket sermayesinin %20'sine ulaþýncaya kadar, kanuni dönem karýnýn %5'i oranýnda ayrýlmaktadýr,
Ýkinci tertip yasal yedek akçeler, þirket sermayesinin %5'ini aþan tüm kar payý daðýtýmlarýnýn %10'u oranýnda ayrýlmaktadýr,
Birinci ve ikinci yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %50'sini aþmadýðý sürece daðýtýlamazlar; ancak ihtiyari yedek
akçelerin tükenmesi halinde zararlarýn karþýlanmasýnda kullanýlabilirler.
31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla yasal yedeklerin toplam tutarý 24,855 TL'dir (31 Aralýk 2009: 24,855 TL).
Olaðanüstü yedekler
31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla olaðanüstü yedeklerin toplam tutarý 66,007 TL'dir (31 Aralýk 2009: 66,007 TL).
Finansal varlýklarýn deðerlemesi
31 Aralýk 2010
Dönem baþýndaki deðerleme farklarý

-

Dönem içindeki deðiþimler:

(593,508)

Satýlmaya hazýr finansal varlýklar olarak sýnýflanan riski hayat poliçesi
sahiplerine ait finansal yatýrýmlardan elde edilen gerçekleþmemiþ kazanç
ve kayýplardaki deðiþimler (Not 4.2), (Not 11)
Satýlmaya hazýr finansal varlýklar olarak sýnýflanan riski hayat poliçesi
sahiplerine ait finansal yatýrýmlardan elde edilen gerçekleþmemiþ kazanç
ve kayýplardaki poliçe sahiplerinin payýndaki deðiþim (Not 30)

(663,630)

Þirket portföyündeki satýlmaya hazýr olarak sýnýflanmýþ finansal varlýklardan
elde edilen gerçekleþmemiþ kazanç ve kayýplardaki deðiþimler (Not 4.2), (Not 11)
Dönem sonundaki deðerleme farklarý

(325,611)
395,733
(593,508)

16- Diðer yedekler ve isteðe baðlý katýlýmýn sermaye bileþeni
31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla, sermaye yedekleri içerisinde takip edilen hisse senedi ihraç primlerinin tutarý 20,481,034
TL, 25 Kasým 2010 tarihli Yönetim Kurulu kararýyla geçmiþ yýl zararlarýndan mahsup edilmiþtir (31 Aralýk 2009: 20,481,034
TL).
Hisse senedi ihraç primleri haricinde özsermaye hesaplarý içerisinde takip edilen diðer yedekler bulunmamaktadýr.
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17- Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlýklarý
Þirket'in 31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla, sigorta sözleþmeleri için ayrýlan teknik karþýlýklarýnýn detayý aþaðýdaki
gibidir:
31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

49,605,423
(18,539,218)

55,262,539
(24,795,058)

Kazanýlmamýþ primler karþýlýðý, net

31,066,205

30,467,481

Brüt muallak tazminat karþýlýðý
Muallak tazminat karþýlýnda reasürör payý (Not 10)

11,051,699
(4,321,029)

5,678,174
(2,095,740)

6,730,670

3,582,434

Hayat matematik karþýlýðý - uzun süreli hayat sigortalarý
Hayat matematik karþýlýðý - uzun süreli saðlýk sigortalarý
Hayat matematik karþýlýðý - birikimli hayat sigortalarý (Not 18)

145,517
22,349
30,803,562

183,190
16,805
34,982,886

Hayat matematik karþýlýðý - toplam

30,971,428

35,182,881

54,488

36,407

808,405

1,013,817

Toplam teknik karþýlýklar, net

69,631,196

70,283,020

Kýsa vadeli
Orta ve uzun vadeli

40,745,453
28,885,743

38,614,908
31,668,112

Toplam sigorta teknik karþýlýklarý, net

69,631,196

70,283,020

Brüt kazanýlmamýþ primler karþýlýðý
Kazanýlmamýþ primler karþýlýðýnda reasürör payý (Not 10)

Muallak tazminat karþýlýðý, net

Dengeleme karþýlýðý
Yatýrým riski hayat sigortasý poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrýlan karþýlýklar

31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla, sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlýklarýnýn hareket tablosu aþaðýdaki gibidir:
Kazanýlmamýþ primler karþýlýðý

31 Aralýk 2010
Brüt

Dönem baþý kazanýlmamýþ primler karþýlýðý
Dönem içerisinde yazýlan primler
Dönem içerisinde kazanýlan primler
Dönem sonu kazanýlmamýþ primler karþýlýðý

55,262,539
135,204,814
(140,861,930)
49,605,423

Kazanýlmamýþ primler karþýlýðý

Reasürör payý

Net

(24,795,058)
(52,819,841)
59,075,681
(18,539,218)

30,467,481
82,384,973
(81,786,249)
31,066,205

31 Aralýk 2009
Brüt

Dönem baþý kazanýlmamýþ primler karþýlýðý
Dönem içerisinde yazýlan primler
Dönem içerisinde kazanýlan primler
Dönem sonu kazanýlmamýþ primler karþýlýðý

100

Reasürör payý

Net

36,342,061
127,002,181
(108,081,703)

(12,559,071)
(59,164,303)
46,928,316

23,782,990
67,837,878
(61,153,387)

55,262,539

(24,795,058)

30,467,481
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17- Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlýklarý (devamý)
Muallak tazminat karþýlýðý

31 Aralýk 2010

Dönem baþý muallak tazminat karþýlýðý
Dönem içerisinde bildirimi yapýlan tazminatlar ve dönem
baþý muallak tazminat karþýlýðýna iliþkin tahminlerdeki deðiþiklikler
Dönem içinde ödenen tazminatlar

Brüt

Reasürör payý

5,678,174

(2,095,740)

3,582,434

136,074,880
(130,701,355)

(68,665,503)
66,440,214

67,409,377
(64,261,141)

11,051,699

(4,321,029)

6,730,670

Dönem sonu muallak tazminat karþýlýðý
Muallak tazminat karþýlýðý

Net

31 Aralýk 2009
Brüt

Dönem baþý muallak tazminat karþýlýðý
Dönem içerisinde bildirimi yapýlan tazminatlar ve dönem
baþý muallak tazminat karþýlýðýna iliþkin tahminlerdeki deðiþiklikler
Dönem içinde ödenen tazminatlar

Reasürör payý

Net

10,434,942

(4,408,722)

6,026,220

103,586,666
(108,343,434)

(51,775,565)
54,088,547

51,811,101
(54,254,887)

5,678,174

(2,095,740)

3,582,434

Dönem sonu muallak tazminat karþýlýðý
Hasarlarýn geliþimi tablosu

Muallak tazminat karþýlýðýnýn tahmin edilmesinde kullanýlan ana varsayým Þirket'in geçmiþ dönemlerdeki hasar geliþim
tecrübesidir. Hukuk kararlarý veya yasalardaki deðiþiklikler gibi dýþ faktörlerin muallak tazminat karþýlýðýný nasýl etkileyeceðinin
belirlenmesinde, Þirket yönetimi kendi hükümlerini kullanmaktadýr. Yasal deðiþiklikler ve tahmin etme sürecindeki belirsizlikler
gibi bazý tahminlerin duyarlýlýðý ölçülebilir deðildir. Ayrýca, hasarýn meydana geldiði zamanla ödemenin yapýldýðý zaman
arasýndaki uzun süren gecikmeler, raporlama dönemi itibarýyla muallak tazminat karþýlýðýnýn kesin olarak belirlenebilmesini
engellemektedir. Dolayýsýyla, toplam yükümlülükler, müteakip yaþanan geliþmelere baðlý olarak deðiþebilmekte ve toplam
yükümlülüklerin tekrar tahmin edilmesi sonucu oluþan farklar daha sonraki dönemlerde finansal tablolara yansýmaktadýr.
Sigorta yükümlülüklerin geliþimi, Þirket'in toplam hasar yükümlülüklerini tahmin etmedeki performansýný ölçmeye olanak
saðlamaktadýr, Aþaðýdaki tablolarýn üst kýsýmlarýnda gösterilen rakamlar, hasarlarýn meydana geldiði yýllardan itibaren,
Þirket'in hasarlarla ilgili toplam tahminlerinin müteakip yýllardaki deðiþimini göstermektedir, Tablolarýn alt kýsmýnda gösterilen
rakamlar ise toplam yükümlülüklerin, finansal tablolarda gösterilen muallak tazminat karþýlýklarý ile mutabakatýný vermektedir.
31 Aralýk 2010
Hasar yýlý

2005

2006

Hasar yýlý
1 yýl sonra
2 yýl sonra
3 yýl sonra
4 yýl sonra
5 yýl sonra

45,216,416
45,345,697
45,643,372
45,611,679
45,580,669
45,575,373

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

60,144,479
60,781,336
60,460,516
60,364,830
-

88,941,372
87,574,100
87,712,180
-

46,071,274

60,364,830

(45,587,859)
483,415

Hasarlarýn
cari tahmini 45,575,373
Bugüne kadar
yapýlan toplam
ödemeler
(45,467,711)
Finansal
tablolardaki
toplam karþýlýk 107,662

2007

2008

2009

2010

Toplam

88,626,643
88,216,122
-

137,105,354

465,393,493
328,040,480
240,030,568
151,936,437
91,651,943
45,575,373

87,712,180

88,216,122

137,105,3540

465,045,133

(60,202,243)

(87,389,819)

(87,310,914)

162,587

322,361

905,208

Hasar yýlý 2005 öncesi olanlar için ayrýlan muallak hasarlar

(128,238,622) (454,197,168)
8,866,732

10,847,965
203,734

Dönem sonu finansal tablolarda gösterilen toplam brüt muallak tazminat karþýlýðý
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11,051,699
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17- Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlýklarý (devamý)
Hasarlarýn geliþimi tablosu (devamý)
Hasar yýlý

2005

2006

Hasar yýlý
1 yýl sonra
2 yýl sonra
3 yýl sonra
4 yýl sonra
5 yýl sonra

37,538,164
37,623,409
37,816,886
37,804,637
37,774,151
37,768,655

36,225,488
36,728,339
36,706,202
36,696,301
36,868,389
-

31 Aralýk 2010
2007
2008
47,475,410
48,076,768
47,791,204
47,662,911
-

Hasarlarýn
37,768,655
36,868,389
47,662,911
cari tahmini
Bugüne kadar
yapýlan toplam
(37,660,993)
(36,389,728)
(47,510,377)
ödemeler
Finansal tablolardaki
107,662
478,661
152,534
toplam karþýlýk
Hasar yýlý 2005 öncesi olanlar için ayrýlan muallak hasarlar

2009

2010

57,593,348
56,777,859
56,900,365
-

39,384,176
39,291,661
-

68,395,456 286,612,042
218,498,036
179,214,657
122,163,849
74,642,540
37,768,655

56,900,365

39,291,661

68,395,456 286,887,437

(56,677,486)

(38,545,575)

(63,573,696) (280,357,855)

222,879

746,086

4,821,760

Dönem sonu finansal tablolarda gösterilen toplam net muallak tazminat karþýlýðý

Hasar yýlý
Hasar yýlý
1 yýl sonra
2 yýl sonra
3 yýl sonra
4 yýl sonra
5 yýl sonra

2004
27,843,779
27,980,700
27,854,901
27,905,152
27,914,656
27,898,019

2005
45,216,416
45,345,697
45,643,372
45,611,679
45,580,669
-

31 Aralýk 2009
2006
2007
45,359,229
46,123,225
46,214,500
45,959,928
-

Hasarlarýn cari
tahmini
27,898,019
45,580,669
45,959,928
Bugüne kadar
yapýlan toplam
(27,848,374)
(45,443,330)
(45,438,623)
ödemeler
Finansal
tablolardaki
49,645
137,339
521,305
toplam karþýlýk
Hasar yýlý 2004 öncesi olanlar için ayrýlan muallak hasarlar

2008

2004

2005

Hasar yýlý
1 yýl sonra
2 yýl sonra
3 yýl sonra
4 yýl sonra
5 yýl sonra

22,450,586
22,555,141
22,474,588
22,518,381
22,537,021
22,516,020

37,538,164
37,623,409
37,816,886
37,804,637
37,774,151
-

Hasarlarýn
22,516,020
37,774,151
36,696,301
cari tahmini
Bugüne kadar
yapýlan toplam
(22,466,375)
(37,636,812)
(36,295,721)
ödemeler
Finansal
tablolardaki
49,645
137,339
400,580
toplam karþýlýk
Hasar yýlý 2004 öncesi olanlar için ayrýlan muallak hasarlar

2009

Toplam

88,941,372
87,574,100
-

88,626,643
-

60,460,516

87,574,100

88,626,643 356,099,875

(60,148,459)

(87,222,196)

(84,492,767) (350,593,749)

312,057

351,904

2008

4,133,876

356,131,918
267,805,058
180,173,289
119,476,759
73,495,325
27,898,019

5,506,126

172,048

5,678,174

2009

Toplam

47,475,410
48,076,768
47,791,204
-

57,593,348
56,777,859
-

39,384,176 240,667,172
201,761,516
144,788,880
97,019,319
60,311,172
22,516,020

47,791,204

56,777,859

39,384,176

(47,479,355)

(56,449,802)

311,849

328,057

Dönem sonu finansal tablolarda gösterilen toplam net muallak tazminat karþýlýðý
102

201,088

60,144,479
60,781,336
60,460,516
-

31 Aralýk 2009
2006
2007
36,225,488
36,728,339
36,706,202
36,696,301
-

6,529,582

6,730,670

Dönem sonu finansal tablolarda gösterilen toplam brüt muallak tazminat karþýlýðý

Hasar yýlý

Toplam

240,939,711

(37,076,237) (237,404,302)
2,307,939

3,535,409

47,025

3,582,434
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17- Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlýklarý (devamý)
Þirket'in hayat ve hayat dýþý dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarlarý ile varlýklar itibarýyla hayat ve hayat dýþý dallara
göre tesis edilmiþ teminat tutarlarý
31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Tesis edilmesi gereken (**) Tesis edilen (*)
Hayat:
Bankalar mevduatý (Not 14)
Finansal varlýklar(*)
Toplam

Tesis edilmesi gereken (**) Tesis edilen (*)

1,051
37,741,805
33,378,998

Hayat dýþý:
Bankalar mevduatý
Finansal varlýklar(*)

51,261
48,718,886

37,742,856

35,616,595

15,657,300

48,770,147
11,562,927

Toplam

13,969,437

15,657,300

8,564,242

11,562,927

Toplam

47,348,435

53,400,156

44,180,837

60,333,074

(*) "Sigorta ve Resürans Þirketleri ile Emeklilik Þirketlerinin Mali Bünyelerine Ýliþkin Yönetmelik"in teminatlarýn deðerlemesini
düzenleyen 6 ncý maddesi uyarýnca finansal varlýklar içerisinde gösterilen devlet tahvilleri ve hazine bonolarý, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasý tarafýndan 31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla açýklanan günlük fiyatlarý ile; yatýrým
fonu katýlma belgeleri ise ilan edilen günlük fiyatlarý ile deðerlenerek gösterilmiþtir. Borsalarda iþlem görmeyen Türk Devleti
tarafýndan ihraç edilmiþ Eurobondlar, kayýtlý deðerlerine gün esasýna göre iþleyen faizin ilavesi suretiyle bulunan deðerleri
üzerinden gösterilmiþtir.
(**) "Sigorta ve Reasürans Þirketleri ile Emeklilik Þirketlerinin Mali Bünyelerine Ýliþkin Yönetmelik"in teminatlarýn tesisi
ve serbest býrakýlmasýný düzenleyen 7 nci maddesi uyarýnca sigorta þirketleri ile hayat ve ferdi kaza branþýnda faaliyet gösteren
emeklilik þirketleri teminatlarýný, sermaye yeterliliði hesaplama dönemlerini takip eden iki ay içerisinde tesis etmek zorundadýr.
"Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Þirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Deðerlendirilmesine Ýliþkin
Yönetmelik" uyarýnca þirketler sermaye yeterliliði tablosunu Haziran ve Aralýk dönemleri olmak üzere yýlda iki defa hazýrlar
ve 2 ay içinde Hazine Müsteþarlýðý'na gönderirler. Dolayýsýyla, 31 Aralýk 2010/(31 Aralýk 2009) tarihi itibarýyla tesis edilmesi
gereken tutarlar 30 Haziran 2010/(30 Haziran 2009) tarihi itibarýyla yapýlan hesaplamalar üzerinden gösterilmiþtir.
Ertelenmiþ üretim komisyonlarý
Þirket, poliçe üretimi ile ilgili aracýlara ödenen komisyonlarýnýn ertesi dönemlere sarkan kýsýmlarý ile yýllýk sigorta sözleþmeleri
ile yýllýk yenilenen sigorta teminatý içeren bir yýldan uzun süreli sigorta sözleþmelerinde gider ertelemelerini "gelecek aylara
ait giderler" hesabý içerisinde aktifleþtirmektedir. 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla ertelenmiþ üretim komisyonlarý 5,080,142
TL (31 Aralýk 2009: 6,731,409 TL) tutarýndadýr. Finansal tablolarda gösterilen 5,694,314 TL (31 Aralýk 2009: 6,751,486
TL) tutarýndaki gelecek aylara ait giderler; 5,080,142 TL (31 Aralýk 2009: 6,731,409 TL) tutarýnda ertelenmiþ üretim
komisyonlarýndan ile 105,410 TL (31 Aralýk 2009: 20,077 TL) tutarýnda peþin ödenmiþ diðer giderlerden oluþmaktadýr.
31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla ertelenmiþ üretim komisyonlarýnýn hareketi aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010
Dönem baþýndaki ertelenmiþ üretim komisyonlarý
Dönem içinde tahakkuk eden aracýlara komisyonlar (Not 32)
Dönem içinde giderleþen komisyonlar (Not 32)
Dönem sonu ertelenmiþ üretim komisyonlarý (Not 32)
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31 Aralýk 2009

6,731,409
12,116,191
(13,767,458)

4,852,083
11,909,835
(10,030,509)

5,080,142

6,731,409
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18- Yatýrým anlaþmasý yükümlülükleri
Birikimli hayat sözleþmelerinde hayat matematik karþýlýklarý
Þirketin 31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla birikimli hayat sözleþmeleri için ayrýlan hayat matematik karþýlýklarýnýn
hareketi aþaðýdaki gibidir:
Birikimli hayat sözleþmelerinde hayat matematik karþýlýklarý

31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Dönem baþý birikimli hayat sözleþmelerinde hayat matematik karþýlýklarý (Not 17)
Kur farklarý
Dönem içinde yazýlan primler (birikimler)
Dönem içinde çýkýþlar (iþtiralar)
Dönem içinde çýkýþlar (vade gelimi)
Kar paylarýnda net deðiþim

34,982,886
1,678,707
4,304,697
(7,342,364)
(3,406,983)
586,619

36,617,475
958,101
5,805,720
(6,998,927)
(2,132,005)
732,522

Dönem sonu birikimli hayat sözleþmelerinde hayat matematik karþýlýklarý (Not 17)

30,803,562

34,982,886

31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla dönem içinde birikimli hayat sözleþmelerinde kar payý daðýtým oranlarý:
31 Aralýk 2010
TL Fon

31 Aralýk 2009

ABD Dolarý Fon

Avro Fon

TL Fon

%5.98

%5.07

%18.23

%13.28

ABD Dolarý Fon
%7.67

Avro Fon
%5.08

Þirketin hayat poliçe adetleri ile dönem içinde giren, ayrýlan hayat ve mevcut hayat sigortalýlarýn adet ve matematik karþýlýklarý
31 Aralýk 2010
Sigortalý sayýsý
Dönem içinde giren
Dönem içinde ayrýlan
Mevcut

31 Aralýk 2009

Matematik karþýlýklar

Sigortalý sayýsý

Matematik karþýlýklar

262,323
5,714,769
30,971,428

535
2.681
4.665

695,236
10,996,682
35,182,881

502
829
3.583

Dönem içinde yeni giren hayat sigortalýlarýn adet ile brüt ve net prim tutarlarý ferdi ve grup olarak daðýlýmlarý
31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Sözleþme sayýsý

Brüt prim

Net prim

Sözleþme sayýsý

Brüt prim

Net prim

Bireysel
Grup

502
-

991,996
-

972,348
-

535
-

794,658
-

695,236
-

Toplam

502

991,996

972,348

535

794,658

695,236

Dönem içinde portföyden ayrýlan hayat sigortalýlarýn adet ile brüt ve net prim tutarlarý matematik karþýlýklarýnýn
tutarlarýnýn ferdi ve grup olarak daðýlýmlarý
31 Aralýk 2010
Sözleþme
sayýsý

Brüt
prim

Bireysel
Grup

829

1,722,892

1,360,296

Toplam

829

1,722,892

1,360,296

-

-

Net
prim

-

31 Aralýk 2009
Matematik
karþýlýk

Sözleþme
sayýsý

Brüt
prim

5,714,769

2.681

1,839,752

1,577,604

10,996,682

5,714,769

2.681

1,839,752 1,577,604

10,996,682

-
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Net
prim

-

Matematik
karþýlýk

-
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18- Yatýrým anlaþmasý yükümlülükleri (devamý)
Bireysel emeklilik
Dönem içinde giren, ayrýlan iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik katýlýmcýlarýnýn adetçe portföy
tutarlarý
Yoktur.
Dönem içinde giren bireysel emeklilik katýlýmcýlarýnýn adet ile brüt ve net katýlým paylarýnýn bireysel ve kurumsal
olarak daðýlýmlarý
Yoktur.
Dönem içinde baþka þirketten gelen bireysel emeklilik katýlýmcýlarýnýn adet ile brüt ve net katýlým paylarýnýn bireysel
ve kurumsal olarak daðýlýmlarý
Yoktur.
Dönem içinde Þirket'in hayat portföyünden bireysel emekliliðe geçen bireysel emeklilik katýlýmcýlarýnýn adet ile brüt
ve net katýlým paylarýnýn bireysel ve kurumsal olarak daðýlýmý
Yoktur.
Dönem içinde Þirket'in portföyünden ayrýlan baþka þirkete geçen veya baþka þirkete geçmeyen her ikisi birlikte
bireysel emeklilik katýlýmcýlarýnýn adet ile brüt ve net katýlým paylarýnýn bireysel ve kurumsal olarak daðýlýmlarý
Yoktur.
19- Ticari ve diðer borçlar, ertelenmiþ gelirler
31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Esas faaliyetlerden borçlar
Diðer borçlar
Sigortalýlardan Alýnan Avanslar
Alýnan Diðer Depozito ve Teminatlar
Diðer Çeþitli Borçlar
Ýliþkili taraflara borçlar
Ödenecek vergi ve benzer diðer yükümlülükler
Gelecek aylara/yýllara ait gelirler ve gider tahakkuklarý

29,934,363
5,034,165
4,185,677
485,367
363,121
614,233
445,525
269,420

37,758,350
804,380
484,635
319,745
676,201
398,177
323,768

Toplam

36,297,706

39,960,876

Kýsa vadeli borçlar
Orta ve uzun vadeli borçlar

36,297,706
-

39,960,876
-

Toplam

36,297,706

39,960,876

31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla diðer çeþitli borçlar, dýþarýdan saðlanan fayda ve hizmetler için yapýlacak olan
ödemelerden oluþmaktadýr.
31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla Gelecek aylara/yýllara ait gelirler ve gider tahakkuklarýnýn detayý aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010
Ertelenmiþ komisyon gelirleri (Not 10)
Diðer çeþitli gider tahakkuklarý
Birikimli hayat sigortalarýnda müþterilerden tahsil olunan idari
gider paylarýnýn henüz kazanýlmamýþ kýsmý

172,276
97,144

Toplam

269,420

105

-

31 Aralýk 2009
180,427
95,666
47,675
323,768
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19- Ticari ve diðer borçlar, ertelenmiþ gelirler (devamý)
Þirket'in 31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla, esas faaliyetlerden borçlar hesabýnýn detayý aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Reasürans þirketlerine borçlar (Not 10)
Acentelere borçlar

10,504,426
1,868,468

18,593,290
4,320,059

Toplam sigortacýlýk faaliyetlerinden borçlar

12,372,894

22,913,349

Hastane ve saðlýk kuruluþlarýna olan borçlar

17,561,469

14,845,001

Esas faaliyetlerden borçlar

29,934,363

37,758,350

Cari ve gelecek dönemlerde yararlanýlacak yatýrým indiriminin toplam tutarý
193 sayýlý Gelir Vergisi Kanunu'na 8 Nisan 2006 tarih ve 26133 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan ve 1 Ocak 2006 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere yürürlüðe giren 5479 sayýlý Kanun ile eklenen Geçici 69 uncu madde de, bu madde kapsamýnda
yükümlülerin 31 Aralýk 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre (vergi oranýna iliþkin hükümler dahil)
hesaplayacaklarý yatýrým indirimi tutarlarýný sadece 2006, 2007 ve 2008 yýllarýna ait kazançlarýndan indirebilecekleri
öngörülmüþtür. Ancak, Anayasa Mahkemesi'nin, 15 Ekim 2009 tarihinde yapýlan toplantýsýnda aldýðý Karar uyarýnca, yukarýda
bahsi geçen Gelir Vergisi Kanunu'nun yatýrým indirimiyle ilgili geçici 69 uncu maddesinde yer alan 2006, 2007 ve 2008
ibarelerinin Anayasa'ya aykýrý olduðu gerekçesiyle iptal edilmesine karar verilmiþ olunup, yatýrým indirimiyle ilgili süre
sýnýrlamasý kaldýrýlmýþtýr. Anayasa Mahkemesi'nin aldýðý Karar uyarýnca, yatýrým indirimiyle ilgili iptalin, Kararýn Resmi
Gazete'de yayýmýyla birlikte yürürlüðe girmesine hükmedilmiþ ve ilgili Anayasa Mahkemesi Kararý 8 Ocak 2010 tarih ve
27456 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.
1 Aðustos 2010 tarih ve 27659 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan ve 1 Aðustos 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
yürülüðe giren 6009 sayýlý Kanun ile yatýrým indirimi uygulamasýnda yapýlan deðiþiklikle, vergi matrahýnýn tespitinde yatýrým
indirimi istisnasý olarak indirim konusu yapýlacak tutarýn, ilgili kazancýn %25'ini aþamayacaðý ve kalan kazanç üzerinden
yürürlükteki vergi oranýna göre vergi hesaplanacaðý þartý getirilmiþtir. Bu Kanun ile beraber Anayasa Mahkemesi kararý
doðrultusunda 2005 yýlýndan devreden yatýrým indirimi tutarýnýn kullanýlmasýna iliþkin herhangi süre sýnýrlamasýna yer
verilmemekle beraber yatýrým indiriminin kullaným kazancýnýn %25'i ile sýnýrlandýrýlmýþtýr.
Bu çerçevede Þirket'in 1 Ocak 2006 tarihinden önce gerçekleþtirmiþ olduðu ve henüz kullanmadýðý yatýrým indirim tutarý
31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla Üretici Fiyat Endekslerindeki artýþ oraný kullanýlarak 286,551 TL (31 Aralýk 2009: 263,198
TL) olarak hesaplanmýþ olup ilgili vergi kanunlarý gereðince bu tutarýn süre sýnýrlamasý olmaksýzýn vergiden indirilmesi
mümkündür.
20- Finansal borçlar
Þirket'in 31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla finansal borcu bulunmamaktadýr (31 Aralýk 2009: Yoktur).
21- Ertelenmiþ vergiler
31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla, ertelenmiþ vergi varlýk ve yükümlülüklerini doðuran kalemler aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010
Ertelenmiþ vergi
Varlýðý/ (Yükümlülüðü)

31 Aralýk 2009
Ertelenmiþ vergi
Varlýðý/(Yükümlülüðü)

Ýndirilebilir geçmiþ yýl zararlarýndan
Yatýrým amaçlý gayrimenkuller deðer düþüþ karþýlýklarý
Yatýrým indirimleri
Kýdem tazminatý karþýlýklarý
Vergi mevzuatý ve Raporlama Standartlarý arasýnda sabit
kýymetler için hesaplanan amortisman farklarý
Ýþtirak deðer düþüþ karþýlýklarý
Dengeleme karþýlýklarý

2,322,804
115,760
57,310
34,926

2,892,403
182,633
52,640
37,245

(13,386)
7,500
10,080

(14,468)
7,500
7,281

Ertelenmiþ vergi varlýðý

2,534,994

3,165,234
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22- Emeklilik sosyal yardým yükümlülükleri
Yoktur.
23- Diðer yükümlülükler ve masraf karþýlýklarý
31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla, diðer riskler için ayrýlan karþýlýklarýn detayý aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Þirket aleyhine açýlan davalar için ayrýlan karþýlýklar
Personel için ayrýlan ikramiye karþýlýklarý
Ýkramiye ve indirim karþýlýklarý, net
Ýkramiye ve indirim karþýlýklarý
Ýkramiye ve indirim karþýlýklarý, reasürans payý
Kullanýlmayan izinler için ayrýlan karþýlýklar
Saðlýk kotpar reasürans anlaþmasý uyarýnca hesaplanan zarar paylaþýmý karþýlýðý
Diðer karþýlýklar

982,451
490,446
268,869
443,292
(174,423)
203,587
52,700
7,917

751,200
224,607
424,982
(200,375)
193,897
-

Maliyet giderleri karþýlýðý
Kýdem tazminatý karþýlýðý

2,005,970
174,632

1,169,704
186,226

Diðer riskler için ayrýlan karþýlýklarýn toplamý

2,180,602

1,355,930

Kýdem tazminatý karþýlýðýnýn dönem içindeki hareketi aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010
Dönem baþý kýdem tazminatý karþýlýðý
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Dönem içindeki ödemeler
Aktüeryal fark
Dönem sonu kýdem tazminatý karþýlýðý

31 Aralýk 2009

186,226
31,968
8,682
(358,677)
306,433

131,557
23,919
8,235
(317,587)
340,102

174,632

186,226

24- Net sigorta prim geliri
Hayat ve hayat dýþý dallar itibarýyla net sigorta prim gelirleri iliþikteki gelir tablosunda detaylandýrýlmýþtýr.
25- Aidat (ücret) gelirleri
Þirket'in aidat gelirleri birikimli hayat sigortalarýnda poliçe sahiplerinden alýnan Þirket gider kesintilerinden oluþmaktadýr.
31 Aralýk 2010 tarihinde sonra eren yýla iliþkin, birikimli hayat poliçesi sahiplerinden alýnan Þirket gider kesintisi toplamý
378,658 TL (31 Aralýk 2009: 611,413 TL) olup, bu tutarýn kazanýlan kýsmý 218,118 TL (31 Aralýk 2009: 563,738 TL)
tutarýndadýr.
26- Yatýrým gelirleri
Yukarýda 4.2 - Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiþtir.
27- Finansal varlýklarýn net tahakkuk gelirleri
Yukarýda 4.2 - Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiþtir.
28- Gerçeðe uygun deðer farký kar veya zarara yansýtýlan aktifler
Yukarýda 4.2 - Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiþtir.

107

Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketi 31 Aralýk 2010 Tarihi Ýtibarýyla Hazýrlanan Finansal Tablolara Ýliþkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirasý (TL) olarak ifade edilmiþtir.)

29- Sigorta hak ve talepleri
31 Aralýk 2010
Hayat
Ödenen hasarlar, reasürör payý düþülmüþ olarak
(10,942,337)
Kazanýlmamýþ primler karþýlýðýnda deðiþim,
reasürör payý düþülmüþ olarak
95,851
Muallak tazminatlar karþýlýðýnda deðiþim, reasürör
payý düþülmüþ olarak
(297,071)
Hayat matematik karþýlýklarýndaki deðiþim, reasürör
payý düþülmüþ olarak - uzun süreli hayat sigortalarý
37,673
Dengeleme karþýlýðýnda deðiþim
(11,266)
Uzun süreli saðlýk sigortalarý için ayrýlan matematik
karþýlýklarda deðiþim
Toplam

(11,117,150)

31 Aralýk 2009

Hayat dýþý

Hayat

(53,318,804)

(10,812,402)

(43,442,485)

(694,575)

(21,095)

(6,663,396)

(2,851,165)

(67,512)

2,511,298

(6,815)

47,079
(30,021)

(6,386)

(5,544)

-

(16,805)

(56,876,903)

Hayat dýþý

(10,883,951)

(47,617,774)

30- Yatýrým sözleþmeleri haklarý
31 Aralýk 2010
Hayat

Hayat dýþý

31 Aralýk 2009
Hayat

Hayat dýþý

Yatýrým riski hayat sigortasý poliçe sahiplerine ait
poliçeler için ayrýlan karþýlýklar
Birikimli hayat poliçeleri için ayrýlan hayat
matematik karþýlýklarýndaki deðiþimler

205,412

-

(3,591,880)

-

4,179,324

-

1,634,589

-

Gelir tablosunda muhasebeleþtirilen tutarlar

4,384,736

-

(1,957,291)

-

Yatýrým riski hayat sigortasý poliçe sahiplerine ait
poliçeler için ayrýlan karþýlýklar (Not 15)

(325,611)

-

-

-

Özkaynaklarda muhasebeleþtirilen tutarlar

(325,611)

-

-

-

Toplam

4,059,125

-

(1,957,291)

-

31- Zaruri diðer giderler
Giderlerin Þirket içindeki niteliklerine veya iþlevlerine dayanan gruplama aþaðýda Not 32 - Gider çeþitleri'nde verilmiþtir.
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32- Gider çeþitleri
31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yýllara iliþkin faaliyet giderlerinin detayý aþaðýdaki gibidir:
Hayat

31 Aralýk 2010
Hayat dýþý

Toplam

Komisyon giderleri (Not 5), (Not 17)
Dönem içinde tahakkuk eden aracýlara komisyonlar (Not 17)
Ertelenmiþ üretim komisyonlarýndaki deðiþim (Not 17)
Çalýþanlara saðlanan fayda giderleri (Not 33)
Danýþmanlýk giderleri
Noter, dava ve mahkeme giderleri
Reasürörlerden kazanýlan komisyon gelirleri (Not 5), (Not 10)
Dönem içerisinde reasürörlerden tahakkuk eden komisyon
gelirleri (Not 10)
Ertelenmiþ komisyon gelirlerindeki deðiþim
Haberleþme giderleri
Taþýma giderleri
Banka giderleri
Kira giderleri
Ýstihsal arttýrýcý giderler
Vergi, resim ve harç giderleri
Kýrtasiye ve matbaa giderleri
Diðer teknik giderler
Büro giderleri
Bakým ve onarým giderleri
Tanýtým ilan ve reklam giderleri
Temsil ve aðýrlama giderleri
Seyahat giderleri
Enerji, su ve yakýt giderleri
Sigorta giderleri
Prim iade giderleri
Diðer giderler

(72,401)
(75,102)
2,701
(448,846)
(67,692)
(40,867)
179,527

(13,695,057)
(12,041,089)
(1,653,968)
(9,696,261)
(1,105,464)
(902,643)
584,136

(13,767,458)
(12,116,191)
(1,651,267)
(10,145,107)
(1,173,156)
(943,510)
763,663

176,575
2,952
(28,797)
(27,323)
(21,086)
(18,970)
(13,497)
(117,538)
(12,858)
29,550
(8,331)
(5,611)
(5,497)
(3,520)
(1,698)
(1,593)
(847)
(8,334)
(26,585)

578,937
5,199
(636,387)
(573,770)
(423,254)
(418,707)
(421,100)
(222,430)
(299,099)
(316,756)
(184,901)
(125,352)
(114,527)
(79,562)
(40,657)
(35,165)
(18,702)
(89,124)

755,512
8,151
(665,184)
(601,093)
(444,340)
(437,677)
(434,597)
(339,968)
(311,957)
(287,206)
(193,232)
(130,963)
(120,024)
(83,082)
(42,355)
(36,758)
(19,549)
(8,334)
(115,709)

Toplam

(722,814)

(28,814,782)

(29,537,596)

Hayat
Çalýþanlara saðlanan fayda giderleri (Not 33)
Komisyon giderleri (Not 5), (Not 17)
Dönem içinde tahakkuk eden aracýlara komisyonlar (Not 17)
Ertelenmiþ üretim komisyonlarýndaki deðiþim (Not 17)
Reasürörlerden kazanýlan komisyon gelirleri (Not 5), (Not 10)
Dönem içerisinde reasürörlerden tahakkuk eden komisyon
gelirleri (Not 10)
Ertelenmiþ komisyon gelirlerindeki deðiþim
Danýþmanlýk giderleri
Diðer teknik giderler
Haberleþme giderleri
Taþýma giderleri
Kira giderleri
Banka giderleri
Kýrtasiye ve matbaa giderleri
Noter, dava ve mahkeme giderleri
Tanýtým ilan ve reklam giderleri
Ýstihsal arttýrýcý giderler
Büro giderleri
Bakým ve onarým giderleri
Vergi, resim ve harç giderleri
Temsil ve aðýrlama giderleri
Seyahat giderleri
Enerji, su ve yakýt giderleri
Prim iade giderleri
Sigorta giderleri
Diðer giderler
Toplam
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31 Aralýk 2009
Hayat dýþý

Toplam

(704,353)
(56,541)
(38,858)
(17,683)
284,905

(9,764,900)
(9,973,968)
(11,870,977)
1,897,009
657,466

(10,469,253)
(10,030,509)
(11,909,835)
1,879,326
942,371

283,137
1,768
(130,709)
(100,172)
(41,953)
(40,230)
(39,752)
(37,278)
(31,784)
(32,762)
(19,842)
(4,457)
(14,801)
(15,143)
(9,497)
(6,849)
(4,091)
(3,699)
(26,212)
(1,427)
(101,159)

601,241
56,225
(624,414)
(613,835)
(564,102)
(539,868)
(534,457)
(501,191)
(449,477)
(440,588)
(253,203)
(246,033)
(199,510)
(131,986)
(122,281)
(92,671)
(59,032)
(49,733)
(19,190)
(152,179)

884,378
57,993
(755,123)
(714,007)
(606,055)
(580,098)
(574,209)
(538,469)
(481,261)
(473,350)
(273,045)
(250,490)
(214,311)
(147,129)
(131,778)
(99,520)
(63,123)
(53,432)
(26,212)
(20,617)
(253,338)

(1,137,806)

(24,675,152)

(25,812,958)
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33- Çalýþanlara saðlanan fayda giderleri
31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yýllara iliþkin çalýþanlara saðlanan fayda giderlerinin detayý aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010
Hayat

Hayat dýþý

Toplam

Maaþ ve ücretler
Sosyal güvenlik primleri iþveren payý
Bonus, prim ve komisyonlar
Diðer yan haklar

(340,575)
(44,518)
(20,437)
(43,316)

(7,204,627)
(1,017,448)
(453,568)
(1,020,618)

(7,545,202)
(1,061,966)
(474,005)
(1,063,934)

Toplam (Not 32)

(448,846)

(9,696,261)

(10,145,107)

31 Aralýk 2009
Hayat

Hayat dýþý

Toplam

Maaþ ve ücretler
Sosyal güvenlik primleri iþveren payý
Bonus, prim ve komisyonlar
Diðer yan haklar

(506,515)
(75,057)
(17,659)
(105,122)

(7,321,281)
(1,108,763)
(265,262)
(1,069,594)

(7,827,796)
(1,183,820)
(282,921)
(1,174,716)

Toplam (Not 32)

(704,353)

(9,764,900)

(10,469,253)

34- Finansal maliyetler
Dönemin tüm finansman giderleri yukarýda Not 4.2 - Finansal riskin yönetimi gösterilmiþtir. Üretim maliyetine veya sabit
varlýklarýn maliyetine verilen finansman gideri bulunmamaktadýr. Finansal giderlerin tamamý gelir tablosuna yansýtýlmýþtýr.
35- Gelir vergileri
Finansal tablolarda gösterilen gelir vergisi giderlerini oluþturan kalemler aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Ertelenmiþ vergi:
Ýndirilebilir geçici farklarýn oluþmasýndan/(kapanmasýndan)
kaynaklanan vergi
Vergilendirilebilir geçici farklarýn oluþmasýndan/(kapanmasýndan)
kaynaklanan vergi

(630,240)

(83,243)

-

(14,468)

Gelir tablosuna yansýyan toplam gelir vergisi gideri

(630,240)

(97,711)

36- Net kur deðiþim gelirleri
Yukarýda 4.2 - Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiþtir.
37- Hisse baþýna kazanç/(zarar)
Hisse baþýna kazanç/(zarar) Þirket'in dönem net zararýnýn, dönemin aðýrlýklý ortalama hisse senedi sayýsýna bölünmesi ile
hesaplanmýþtýr.
31 Aralýk 2010
Hesap dönemi itibarýyla kar/(zarar)
Aðýrlýk ortalama hisse senedi sayýsý
Hisse baþýna kar/(zarar) (TL)

912,455
52.683.495
0.0173

38- Hisse baþý kar payý
Yoktur.
39- Faaliyetlerden yaratýlan nakit
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akýþlarý iliþikteki nakit akýþ tablolarýnda gösterilmiþtir.
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(4,866,483)
44.613.800
(0.1091)
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40- Hisse senedine dönüþtürülebilir tahvil
Yoktur.
41- Paraya çevrilebilir imtiyazlý hisse senetleri
Yoktur.
42- Riskler
Normal faaliyetleri içerinde Þirket, aðýrlýklý olarak sigortacýlýk faaliyetlerinden kaynaklanmak üzere çok sayýda hukuki
anlaþmazlýklar, davalar ve tazminat davalarý ile karþý karþýyadýr.
Bu davalar, gerek muallak tazminat karþýlýðý gerekse de maliyet gider karþýlýklarý içerisinde gerekli karþýlýklar ayrýlmak
suretiyle finansal tablolara yansýtýlmaktadýr.
31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla, Þirket'in davalý olduðu tüm davalarýn Þirket aleyhine sonuçlanmasý durumunda doðacak
muhtemel sorumluluk miktarý brüt olarak 2,646,555 TL'dir (31 Aralýk 2009: 1,463,400 TL).
Þirket, söz konusu aleyhte açýlan davalar için masraf ve faizler dahil 2,646,555 TL (31 Aralýk 2009: 1,400,524 TL) karþýlýk
tutarýný, iliþikteki finansal tablolarda ilgili karþýlýk hesaplarýnda dikkate almýþtýr.
43- Taahhütler
Þirket'in faaliyetleri gereði hayat ve hayat dýþý sigorta branþlarýnda vermiþ olduðu teminatlarýn detayý Not 17 - Sigorta
yükümlülükleri ve reasürans varlýklarý'nda verilmiþtir.
Genel müdürlük ve bölge ofislerinin kullanýmý için kiralanmýþ gayrimenkuller ile pazarlama ve satýþ ekibine tahsis edilen
kiralýk araçlar için faaliyet kiralamasý çerçevesinde ödenecek asgari kira ödemelerinin toplamý aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

1 yýldan az
Bir yýldan fazla beþ yýldan az

422,961
280,257

499,412
657,197

Ödenecek asgari kira ödemelerinin toplamý

703,218

1,156,609

44- Ýþletme birleþmeleri
Yoktur.
45- Ýliþkili taraflarla iþlemler
Toplamda Þirket'in ödenmiþ sermayesinde %49,99 paya sahip Mehmet Ali Aydýnlar'ýn ortaðý olduðu Acýbadem Saðlýk Grubu
ve %50,00 paya sahip Walnut Holding Cooperaite UA ve bunlarýn baðlý olduðu gruplar ve bu gruplarýn iþtirak ve baðlý
ortaklýklarý bu finansal tablolar açýsýndan iliþkili kuruluþ olarak tanýmlanmýþtýr.
Ýliþkili kuruluþlardan olan alacaklar için teminat alýnmamýþtýr.
Ortaklar, iþtirakler ve baðlý ortaklýklardan alacaklar nedeniyle ayrýlan þüpheli alacak tutarý ve bunlarýn borçlarý bulunmamaktadýr.
Ortaklar, iþtirakler ve baðlý ortaklýlar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülükler bulunmamaktadýr.
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45- Ýliþkili taraflarla iþlemler (devamý)
31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihleri itibarýyla iliþkili kuruluþ bakiyeleri aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Acýbadem Saðlýk Hizmetleri ve Tic. AÞ
Acýbadem Poliklinikleri AÞ
International Hospital AÞ
Almond Holding AÞ
Diðer

362,293
23,420
16,239
1,588

1,889
2,027
310

Diðer iliþkili taraflardan alacaklar

403,540

4,226

53,977
38,991
8,224
6,772
4,588
-

66,515
8,098
181
3,765
164,666
3,722

112,552

246,947

Mehmet Ali Aydýnlar

12,799

1,773

Ortaklardan alacaklar

12,799

1,773

Çeþitli borçlar

12,596

373

Ortaklara borçlar

12,596

373

Acýbadem Mobil Saðlýk Hizmetleri AÞ
Acýbadem Saðlýk Hizmetleri ve Ticaret AÞ
International Hospital AÞ
Acýbadem Poliklinikleri AÞ
Acýbadem Proje Yönetimi AÞ
Acýbadem Labmed Saðlýk Hizmetleri AÞ
Diðerleri

175,221
67,405
33,741
2,541
671
1,618

136,740
27,677
7,086
71
416
50,701
53,353

Esas faaliyetlerden alacaklar

281,197

276,044

Acýbadem Saðlýk Hizmetleri ve Ticaret AÞ
Acýbadem Poliklinikleri AÞ
International Hospital AÞ
Acýbadem Labmed Saðlýk Hizmetleri AÞ
Acýbadem Kayseri Hastanesi AÞ
Acýbadem Mobil Saðlýk Hizmetleri AÞ
Özel International Etiler Polikliniði
Acýbadem Üniversitesi
Aplus Hastane Otelcilik AÞ

6,475,103
600,221
378,107
63,605
27,935
16,328
14,628
-

4,628,751
386,971
449,645
57,792
83,991
7,597
21,520
2,571
37

Esas faaliyetlerden borçlar

7,575,927

5,638,875

Aplus Hastane Otelcilik AÞ
Osmanlý menkul Deðerler AÞ
Acýbadem Proje Yönetimi AÞ
Acýbadem Üniversitesi
Telepati Tanýtým Hizmetleri AÞ
Acýbadem Saðlýk Hizmetleri ve Ticaret AÞ
Acýbadem Mobil Saðlýk Hizmetleri AÞ
Diðer iliþkili taraflara borçlar
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45- Ýliþkili taraflarla iþlemler (devamý)
31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Acýbadem Saðlýk Hizmetleri ve Ticaret AÞ
Acýbadem Poliklinikleri AÞ
International Hospital AÞ
Acýbadem Mobil Saðlýk Hizmetleri AÞ
Diðerleri

1,208,478
137,071
51,758
6,563
1,861

655,476
4,601
34,786
505
239

Muallak tazminatlar karþýlýðýnda bekleyen anlaþmalý kurumlar

1,405,731

695,607

31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yýllar itibarýyla iliþkili kuruluþlarla gerçekleþtirilen iþlemler aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Acýbadem Saðlýk Hizmetleri ve Tic. AÞ
International Hospital AÞ
Acýbadem Labmed Saðlýk Hizmetleri AÞ
Acýbadem Mobil Saðlýk Hizmetleri AÞ
Acýbadem Poliklinikleri AÞ
Acýbadem Kayseri Hastanesi AÞ
A Plus Hastane Otelcilik Hizmetleri AÞ
Acýbadem Proje Yönetimi AÞ
Acýbadem Üniversitesi
Akedemia Saðlýk Hizmet ve Sistem Yönetim ve Danýþmanlýk AÞ
Aydýnlar Saðlýk Ltd. Þti.
International Hospital Saðlýk Yatýrýmlarý AÞ
Telepati Tanýtým Hizmetleri AÞ
Acýbadem Diþ Saðlýðý Hiz. ve Tic. Ltd. Þti.
Özel International Etiler Polikliniði
Diðerleri

4,326,291
449,893
298,849
271,537
233,850
194,391
120,909
101,841
36,002
25,936
19,950
17,594
15,848
6,107
15,025

3,371,790
429,771
244,888
87,900
225,089
190,502
61,590
93,184
16,878
90,845
10,096
14,566
12,843
10,490
-

Yazýlan primler

6,134,023

4,860,432

Acýbadem Saðlýk Hizmetleri ve Ticaret AÞ
Acýbadem Poliklinikleri AÞ
International Hospital AÞ
Acýbadem Kayseri Hastanesi AÞ
Acýbadem Labmed Saðlýk Hizmetleri AÞ
Özel International Etiler Polikliniði
Acýbadem Mobil Saðlýk Hizmetleri AÞ

49,004,504
3,663,404
3,230,338
378,554
132,487
80,932
45,208

36,623,636
3,017,565
3,063,888
425,519
143,210
92,256
40,838

Ödenen tazminatlar

56,535,427

43,406,912

517,615
403,698
163,325
159,638
13,199
8,100
7,254
765
-

331,893
319,086
162,550
4,284
8,705
18,119
20,888
947
1,579

1,273,594

868,051

Acýbadem Saðlýk Hizmetleri ve Tic. AÞ - Diðer gelirler
International Hospital AÞ - Diðer gelirler
A Plus Hastane Otelcilik Hizmetleri AÞ - Diðer gelirler
Acýbadem Mobil Saðlýk Hizmetleri AÞ - Kira gelirleri
Acýbadem Üniversitesi - Kira geliri
Diðerleri

486,722
30,136
4,249
48,651
15,939
25,544

483,709
22,438
50,400
15,188
4,890

Faaliyet gelirleri

611,241

576,625

Acýbadem Saðlýk Hizmetleri ve Tic. AÞ - Diðer giderler
A Plus Hastane Otelcilik Hizmetleri AÞ - Yemek hizmeti gideri
Acýbadem Saðlýk Hizmetleri ve Tic. AÞ - Kira gideri
Osmanlý Menkul Deðerler AÞ - Portföy Yönetim Ücreti
Acýbadem Poliklinikleri AÞ - Diðer giderler
Acýbadem Üniversitesi
Acýbadem Mobil Saðlýk Hizmetleri AÞ
Telepati Tanýtým Hizmetleri AÞ - Diðer giderler
Acýbadem Kayseri Hastanesi AÞ
Acýbadem Proje Yönetimi AÞ - Diðer giderler
International Hospital AÞ - Diðer giderler
Faaliyet giderleri
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46- Raporlama döneminden sonra ortaya çýkan olaylar
Yoktur.
47- Diðer
Finansal tablolardaki "diðer" ibaresini taþýyan hesap kalemlerinden dahil olduðu grubun toplam tutarýnýn %20'sini
veya bilanço aktif toplamýnýn %5'ini aþan kalemlerin ad ve tutarlarý
Yukarýdaki notlarda her notun kendi içerisinde gösterilmiþtir.
"Diðer alacaklar" ile "Diðer kýsa veya uzun vadeli borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamýnýn
yüzde birini aþan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarýnýn ayrý ayrý toplamlarý
Yoktur.
Nazým hesaplarda takip edilen rücu alacaklarýna iliþkin tutarlar
Nazým hesaplarda takip edilen rücu alacaklarý bulunmamaktadýr (31 Aralýk 2009: 6,221 TL).
Taþýnmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunlarýn deðerleri
31 Aralýk 2010 tarihi itibarýyla Þirket'in mülkiyetinde olan gayrimenkullerde Hazine Müsteþarlýðý'nýn ipoteði bulunmamaktadýr
(31 Aralýk 2009: 2,094,400 TL).
Taþýnmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar bulunmamaktadýr.
Önceki döneme iliþkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararlarýn tutarlarýný ve kaynaklarý gösteren
açýklayýcý not
31 Aralýk 2010 tarihinde sona eren yýlda önceki dönemlere iliþkin giderleþtirilen tutar 281,392 TL (31 Aralýk 2009: Yoktur)
olup gelir olarak yazýlan tutar 19,010 TL'dir (31 Aralýk 2009: 1,340 TL).
31 Aralýk 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yýllar itibarýyla reeskont ve karþýlýk giderlerinin detayý aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Esas faaliyetlerden alacaklar karþýlýðý gideri (Not 4.2)
Kýdem tazminatý karþýlýðý gideri, net (Not 23)
Dava karþýlýðý (Not 23)
Ýzin karþýlýðý gideri (Not 23)
Diðer karþýlýk giderleri

(1,456,809)
11,594
(231,251)
(9,690)
(8,127)

(35,602)
(54,669)
(364,448)
44,283
(546,676)

Karþýlýklar hesabý

(1,694,283)

(957,112)

31 Aralýk 2010

31 Aralýk 2009

Sigortacýlýk faaliyetlerinden alacaklar reeskontu
Reasürans faaliyetlerinden alacaklar reeskontu
Diðer esas faaliyetlerden borçlar reeskontu
Reasürans þirketlerine borçlar reeskontu

160,865
(20,219)
14,538
(593,896)

(196,951)
(117,341)
66,181
1,531,743

Reeskont hesabý

(438,712)

1,283,632

114

Acýbadem Saðlýk ve Hayat Sigorta Anonim Þirketi
Ýletiþim

GENEL MÜDÜRLÜK
Aydýnevler Mah. Efendioðlu Sok. No:7 34854 Küçükyalý  ÝSTANBUL
Tel:(216) 571 55 55 Faks:(216) 571 55 56
ORTA ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ
Güneþ Sok. No:8-A/1 06680 Güvenevler  ANKARA
Tel:(312) 428 66 44 Faks:(312) 428 66 41
GÜNEY ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ
Döþeme Mah. Cumhuriyet Cad. No:66 Kat:7 Seyhan  ADANA
Tel:(322) 431 14 89  (322) 431 65 06 Faks:(322) 431 12 41
EGE BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ
Gazi Bulvarý Moden Ýþ Merkezi No:114 K:2 D:1 Çankaya  ÝZMÝR
Tel:(232) 441 35 68 Faks:(232) 441 51 40
DOÐU MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ
Yenimahalle Ýnkýlap Cad. No:14/A Ýzmit  KOCAELÝ
Tel:(262) 226 44 11 Faks:(262) 226 44 03
KOZYATAÐI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ
Saniye Ermutlu Sok. No:12 Kozyataðý  ÝSTANBUL
Tel:(216) 464 99 00 Faks:(216) 380 17 63

www.acibademsigorta.com.tr

