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Neova Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
bağımsız denetim raporu

Neova Sigorta Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna,
1.

Neova Sigorta Anonim Şirketinin (Şirket) 31 AraJık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer
alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, özsermaye değişim tablosunu
ve nakit akış tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarını denetlemiş
bulunuyoruz.

Finansal tablolarla ilgili olarak Şirket yönetiminin sorumluluğu
2.

Şirket yönetimi finansal tabloların sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke
ve standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu
sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli
yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak
amacıyla gerekli iç sistemlerin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların
gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini
ve uygulanmasını içermektedir.

Bağımsız denetim kurulusunun sorumluluğu
3.

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş
bildirmektir. Bağımsız denetimimiz sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan bağımsız
denetim ilkelerine ilişkin düzenlemeiere uygun olarak gerçekleştiriimiştir. Bu düzenlemeler, etik
ilkelere uyulmasını ve bağımsız denefimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir
biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak
yürütülmesini gerektirmektedir.

4.

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı
toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız
denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten
kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine
dair rislç değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk
değerlendirmesinde, Şirketin iç sistemleri göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç
sistemlerin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun
olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan fınansal tablolar ile iç
sistemler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, aynca Şirket yönetimi
tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlednin ve
finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlannın, görüşümüzün
olusturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
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Görüş
5.

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Neova Sigorta Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2013
tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait fınansal performansını ve nakit
akışlarını, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartları (bkz. 2
no’lu dipnot) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
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Neova Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
Ayrıntılı bilanço
(Para birimi Türk Lirası (TL))
-

Varlıklar

1- Cari varlıklar
A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar
1- Kasa
2- Alınan çekler
3-Bankalar
4-Verilen çakler ve ödeme emiıled (-)
5-Banka garantili ve üçaydan kısa vadeli kredı karlı alacakları
6- Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar
6- Finansal varlıklar ile riski sigortalılara ait linansal yatırımlar
1- Salıimaya hazır linensal vadıkiar
2- Vadeye kadar elde Iutuiacalr tinansal varlıklar
3-Alım satım amaçlı fınansal varlıklar
4- Krediler
5- Krediler karşılığı (-)
6- Riski hayal pohçesl sahiplerine alt finansal yatırımlar
7- Şirket hissesi
8- Finansal varlıklar değer düşuklüğü karşılığı (4
C- Esas laaliyetlerden alacaklar
1- Sigorlacılık laaiiyetlerinden aıacakıar
2- Sigoflacılık Iaaiiyetlerinden alacaklar karşılığı (-)
3- Reasürans taaliyellerindon alacaklar
4- Reasürans taaliyetlerinden alacaklar karşılığı 1-)
5- Rucü ve Sovlaj Alacakları
6- Sigcrlaiılara krediler (Ikrazlar)
7- Emeklilik faaliyellerinden alacaklar
0-Esas faniiyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar
9-Esas faailyeıierden kaynaklanan şüpheli atacaklar karşılığı (-)
D- IlişkilI taraflardan alacaklar
1- Orlakiardan alacaklar
2- iştiraklerden alacaklar
3-Bağlı orlaklıklardan alacaklar
-t- Müşterek yönetime tabi teşebbüsiorden alacaklar
5- Personelden alacaklar
6- Diğer ilişkili tarattardan alacakiar
7- ilişkili taraflardan alacakıar rscskontu (-)
5. ilişkili tarallardan şüpheli alacaklar
9- ilişkili taratlardan şüpheli alacaklar karşılığı (-)
E- Diğer alacaklar
1- Finansaı kiraiama alacakları
2- Kazanıimamış linansal kiralama taiz gelirleri t-)
3- Veriten depozila ve teminatlar
4-Diğer çeşitli alacaklar
5- Diğer çeşiti atacaklar rooskontu (-)
6- Şüpheli diğer alacaklar
7-Şüpheli diğer alacaklar karşıiığı (4
E- Gelecek oylara alt giderler ve gelir tahakkukları
1- Ertelenmiş üretim giderleri
2- Tahakkuk etmiş katılım ve kim gelirleri
3- Gelir latıakkukiarı
4-Gelecek ayiara ait diğer giderler ve gelir lahakkukiarı
G- Diğer cari varlıklar
1-Gelecek aylar ihtiyacı stoktar
2- Peşin ödenen vergiler ve fonlar
3- Eneienmiş vergi vaıiıkları
4- iş avanstarı
5-Personele verilen avansiar
6- Sayım ve tesellüm noksanları
7-Diğer çeşlıh cari varlıklar
8- Diğer cari varlıklar karşılığı (-)

Dlpnot

Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2013

Bağımsız
denelimden
geçmiş
31 Aralık 2012

2.12, 14
2.12. 14

150,923,312
786

67,234,631
78

2.12. 14

44,407,833

2.12. 14. 47.1

109,125,139
(807,805)
42,605,192

11.1

5,917,270

4,096,000

11.1
11.1

5.082,519
834,751

4,096,000

—

22,826.720

-

12.1

37,655,121
35,530,132
(219,961)
24,960

12.1

2,319,990

2,571,657

12.1
12.1
12.2
12.2

4,464,012
(4,464,012)
497
497

3.073,435
(3,047,893)

-

-

-

-

12.1
12.1

-

-

-

-

441 .205

319,407

-

-

47.1

55,892
375,313

61,610
257,797

-

-

-

35

-

21,300,891
21,069,043

11,825,543
11,694,702

-

-

231,840
862,423
520,654

130,941
634,413
13,509
499,523

326,106
15,663

121,381

217,100,719

110,677.818

Sayfa 12 ile 67 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayiol parçalarldlr.

<3)

-

47.1

47.1

1- Cari varlıklar toplamı

26.567.724
24,184,063
(229,523)
15.062

-

Neova Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
Ayrıntılı bilanço
(Para birimi Türk Lirası (TL)>
-

Varlıklar (devamı>

Cari olmayan varlıklar
Esas faaliyotlerdan alacaklar
Sıgonacılık taalıyerlerlnden alacaklar
Sıgoflacılık laaliyatlartnden alacaklar karşılığı (.J
Asacürans faaliyeılennden alacaklar
Raasürana faaliyellorlnden alacaklar karşılığı (-)
Sıgorta ve reasürans şirkelleri nezdindeki depolar
Sıgodalılara krodilor (Ikradar)
Soorlalılara kredıler (ıkraaiar) karşılığı (-)
8- Emeklılık faalıyellennden alacaklar
9-Esas taaLyellerden kaynaklanan şüphetl alacaklar
10- Esas taaliyollordon kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (-)
0- lişkiti taraflardan atacaklar
1- Ortaklardan olacaklar
2- l;Iıraklerdan alacaklar
3-Bağı orlaklıklardan alacaklar
.1- Müşterek yanelıme labI leşebbüaerden alacaklar
5. Personelden atacaklar
6. Dığar Ilışkıli laratlardan atacaklar
7. thşkill laraflardan alacaklar rce:konlu (-)
8- Ilışkilı taraflardan şüphelı alacaklar
9. Ilışkılı taraflardan şüpheli alacaklar karşılığı (-)
0- Olğar alacaklar
t. Fınansal kiralama alacakları
2- Kazanılmamış tınanaat klralama kalılım gelirleri (.)
3- Venlen deçozilo ve leminsıla,
-t- Dığer çaşılk alacaklar
5. Oığer çaşıla alacaklar reeşkcnlul-)
6- Şüplıslı diğer atacaklar
7. Şuphalı diğer alacaklar karşılığı 1-)
D- Finansal varlıklar
1- Bağlı menkul kıymetler
2- Işlırakler
3. lşlırakler sermaye laahkutlen t->
-1- Dağlı ortaklıklar
5- Bağlı ortaklıklar sermaye laahhullerı t-)
8- kluşlerek yünetıme raB leşebbücler
7. Muşlerak ybıelıma tabi leşebbuzler sermaye laahlıullen Il
8. Fınancat varlıklar ve riski şıgonalılara alt tinansal yalırımlar
9. Dığer tinansal varlıklar
10- Fınansal varlıklar değer düşüktuğü karşılığı (-1
E- Maddl varlıklar
1- Yalırım amaçis gayrimenkuller
2- Yalırım amaçlı gayrimenkufler değer düşüklüğü karşılığı (-t
3-Kullanım amaçlı gayrimenkuller
4. Makine ve leçirizallar
5- Demırbaş ve lesLaallar
6- Molarlu laşıllar
7- Oığeı maddi varlıklar (özel malıyre bedelleri dahli)
8- Kıralama yoluyla adinıtmiş maddi varlıklar
9- Dırıkmiş amarlismanlar (-)
10- Macid varlıktara ilişkin avanslar (yapılmakla olan yalırımlar dahlIl
E- Maddi olmayan varlıklar
1- Haklar
2- Şareliyo
3. Faalıyel üncusi düncıre aıı gidurlur
3’ Araştırma ve gellprirme gidarlerı
6- Dığor maddi olmayan varlıklar
7- Bırıkmiş ıtlatar lamonismanlarl 1->
a- t,laddi olmayan varlıklara ilişkin avanslar
D-Gelecek yıllara alt gldarler ve galir tahakkukları
t- Ocfecck yılam aıl gıderler
2- Gelır tahakkukları
3- Gelecrk yllara alı d;ğer giderler re gelir tahakkukları
H-oiğer cari olmayan varlıklar
1. Elokrit yabancı hesapları
2- Döviz hesaşları
3- Gelecek yıllar ıblıyacı clcklar
•1- Peşın odcnen vorgiler ve fonlar
5- Erlelenmış vergi varlıkları
6- Dığer çaşılli can a!nıayan uarl:klar
7- Cığer carl olmayan varlıklar amonısmanı (-)
8- Dığer cari olmayan varlıklar karşılığı (-(
Il- Cari olmayan varlıklar toplamı

Oipnot

8ağım,ız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2313

Bağımsız
denetimden
gndş
31 Aralık 2012

8

1625,791

1.059858

-

-

6
8
8
6

2,105,717
43,G25
344,722
453,569

1.274252
393.246
151766
380.557

-

-

8

(1,717,343)

(1,147,6631

Il’
A123.
456-

8
0

8

-

1,328,531
4,060,205

1069,9W
3,127,257

-

-

-

-

(2,731,765)

(2057,354)

1,157

31,748

-

-

8,157
595,235

31,748
865.549

—

-

21

Vartıklar toplamı

598,235

-

—

3,558,714

3,027,058

220,659,433

113,704.878

Sayfa 12 ile 67 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalartdır
(4)

865,549

Neova Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
Ayrıntılı bilanço
(Para birimi Türk Lirası (TL))
-

Yükünılülülçler
Dipnol

ili- Kısa vadeli yükümlülükior
A- flnflal bOIÇIftF
1- Kredi kuıtluşbııra borçlar
2- Finunaal kıralama ,şlemeloıınden borçlar
3. Enelenmış finanaal kiralama borçlanma nıolıyerlerı (.)
4-Uzun vadeli krud erin anapara laksılian ve faizleri
5-Çıkarılmış uhvı:lııibonoıar) anapara. laksil 00 laizlerı
0- Çıkarılmış diğer finanaai 0011101,1
7- Çıkarılmış diğer fınansat varlıklar ıhraç laıkı (-)
8- Dığer fnansai toeçlar (yü67liıilu<i8r
E- Eaaa fş,liyetierdon borçlar
1- Sıgodacılık laolıyellaaınden borçlaı
2- Reasürans taatyolleralden boriar
3. Sgona ve reatuıans şJıkmiennoon alınca depolar
4- Emaklilık laalıyellorinden boıçlar
5- Diğer esas faalıyellerdon baıçieı
6- Dığer esas laaLıyellerdan borçlar ve borç aeneiiuri ıL-uskonlu
0- ilişkIli larallara borçlar
- Ohaklara borçlar
2- lşıııaklere borçlar
3- Bağlı oaa .idaıa borŞor
4- Yüşlerek yuıai ma labi laşabcüdcre borçbı
5- Peızotte borçlar
6- Dejor d şııik laıofiara baçar
D- Diğer borçlar
-Alınan depo±to ve lomılDılar
2-Tedaııi çıderloııne ilişkin SSK’ya tıııçiar
3- Diğer çeşitli bsrçıar
3-Diğer çeşitli borçlar rooskonlu (-1
E- Sigoflacılık lıknik korşılıkton
1- Kazanılmamış pıimier karşılığı-nal
2- Devam ede,’ rıskfar karşiığı - net
3’ Hayal ıralemalık kaışiığı . nal

6- Danem karmel peş;., edernen ver ve diğmı yükümlıdLklen
7- Dğer vcrçl ve benzoıi yükümüuıvk karşılıkları
9— Diğer risklere ilişkin karşiıklar

-

-

—
-

5.800.642

10

5.453154

5,734.3%

-

-

19

263,004

66,244

-

—

()
12-2

122

351
184

-

—
—

171

-

-

17.15

6.047,969
2,441,210
2,753,241
904,805
tSI .276)
146.705,344
1 09.904,447

3.662.669
1,555,626
1.461.200
73,897
(28,054)
70,740,423
56,037.747

17.15

36,691.697

‘4.703276

19

19

4. Mua0ak hasar ve laimmal karşılığı -nal

5- Dönem kanı vergi ve diğer yasal yulıumJ ütü karpıl.kla’ı

Bağımsız
denetimden peniş
31A13J4<20?2

5.716.231

19

5- ikızmıye ve lütaNer karşılığı - r,cl
6- Yalınm ,,ad hayal sl5ana sı şdi e saeteır.e alı lçtut .çı1 ayntr. kaışılık
7-Diğer leknık kaışılıklar - net
F- Ödaneoek vergi ve benzeri diğor yükümlülükler Ilo karşılıklen
1. Ödenecek vergı ve onlar
2- Odenecek sosyal güvenlik kesinlıleri
3- Vadesi geçmış, erlelenmış veya laksiilendırdmiş vergı ve rğer yuııümlülukier
4-ödenecek diğer verşi ve benzer. yükümlülukler

Bağımsız
denetimden geçmiş
3? Aralık 2013

-

-

ne?
-

3,117.610
3,007,579
179,931

1,788,468
1,657.666
130,782
-

(-)

-

1-2,1 lk,mr Karşd ğı

2- Saayal yardım sandığı yanık açıklan earşıiığı
3. Mr.:ıyal gıdeıierı karşılığı
ii- Gelozek oylara au goluilerva gider lahakkukları
1- Erielenmiş halim komisyon geliri
2- Gldarlahakkuktan
3.. Geıecrk oylara a’l dığer gciiıioı re gdor tshakkukıarı
1- Diğer kıza vadeli yUkümlLlükhr
1- Eılalırvmş veığ yükmlt.ü
2-Sayım ve lorelum lazialıktaıı
3. Diğer çeş4l kısa vado’ı yıakdrrluhıkio
Il

-

Kısa vadeli yiikunlülukfer ıopıaml

19

4,161,970
4,153,067
6,003

2,737,295
2.732.341
4,967

—

166.120,1<3

Sayfa 12 ile 67 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıci parçalarıdir.
(5)

84.029.777

Neova Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
Ayrıntılı bilanço
(Para birimi Türk Lirası (TL))
-

Yükümlülükler (devamı)

Dlpnot
JV- Uzun vadeli yükümlülükler
.4- Finaneal borçlar
t. Kredi kuruluşlarına borçlar
2- Fınansal kiralama işlemlerinden borçlar
3 Erlelenmiş rınanaal klraıama borçlarwna maliyeileri 1-1
4. Çıkarırmış lahmller
5-Çıkarılmış dığer lınansel varlıklar
6 Çıkarılmış dığer ilınansal vaılıklar ıhraç farkı 1-)
7- Dlğer ınansal borçlar {yükümıulükıer)
0- Esas faaliyellerden borçlar
1. Sıonacilık iaallyetlerindrn borçlar
2- Peasürana laalıyellerınden borçlar
3- Sıgona ve reasürans şlrkellerinden alınan depolar
4- Emeklılık laaliyellerinden borçlar
5. Dığer esas laaliyelleıden borçlar
6- Diğer rsao laalıyellerden borçlar baıç aenelıeıi reeakoniu 1-)
0- ilişkili tarallara borçlar
1- Orlaklara borçlar
2- Işlıraklere borçlar
3’ Oağlı orlaklıklaıa borçlar
4. Müşlarek yönetme abi ieşebbusıere borçıar
5- Personele borç!ar
6- Diğer ılışkilı larallara borçlr
D- Diğer borçlar
1-Alınan ürpozılo ve tamlnellar
2-Tedavi gıderlerine ılişkin SGK’ya borçlar
3. Dığer çzşillı borçlar
4- Diğer çaşılli borçlar ıeeakonlu
E- SiDorlacılık teknik kergılıklerı
1- Kazanılmamış prımler karşılığı net
2-Devam eden riakler karşılığı - net
3- kayal malemalık karşılığı net
4- Vualak haaar ve laaminal karşılığı net
5- ikramiye ya indinmler karşılığı nal
6-Yalıtım teki hayat sigortası polıça sahıplerıne
polıçaler Iça ayrılan karşılık net
7- Dıjer leknik karşrııklar— net
F- Diğer yükümlülükler ve karşılıklan
- Ödenecek diğer yükümlülükler
2- Vadesi geçmiş. ertelenmlş veya ıaksiılendirilmlş vergı ve dığer yükümlülükler
3-Dığer borç ve 9lder karşılıkları
D—Diğer rioklore ilişkin karşılıklar
1- Kıdem lazminalı karşılığı
2-Sosyal yardım sandığı varlık açıkları karşılığı
H- Gelecek yıliare ait gelirler ve gider lahakkukiarı
1-Gelecek yıllara ali gelirler
2- Gider lahakkukian
3- Gelecek yıllara aıl diğer galırler ve gıder lalıakkukiarı
t- Diğer uzUn, vadeli yükümlülükler
1- Enelermiş vergi yükümlülüğü
2-Diğer uzun vadeli yükümlülükler

Bağımsı2
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2013

aağimsız

denetimden
geşnlş
31 Aralık2012

-

1,426.401

-

19

-

—

1,420,401
-

.

-

1,523,664

605,177

—

-

—

-

-

-

IV- Uzun vadeli yükümlülükler toplamı

au

-

-

17.15

22

—

-

-

1,523,664

6C5,1 77

-

-

465,153
465,153

224,657
224,557

-

-

-

-

-

21

191,907

117.527

21

191.907

111,527

2,1 61.424

2.575.762

Sayfa 12 ile 67 arasinda yer alan dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici parçalandır.
(6)

Neova Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
Ayrıntılı bilanço
(Para birimi Türk Lirası (TL>)
-

Ozsermaye

V- zsermaye
A- Odenmiş sermaye
1sermaye
2- Odenmemiş sermaye (.)
3’ Seımaye düzeltrnesl olumlu iaıklan
4’ Seımeye düzelımesi olumsuz taıkları (‘)
8- Sermaye yedekleri
1- Hisse senedi ihraç primleri
2- Hisse senedi iplal kanun
3- Sermayeye eklenecek satış karları
4 Yabancı Çara çevırim farkları
5’ Diğer sermaye yodekled
C- Kar yedoklonl
1. Yasal yedekler
2- Staiü yedekioni
3-

Olpnot

Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2013

Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık2012

213,15.3

53,60000
53,600,000

47,600,000
47.600.000

-

-

-

-

-

15.2
15.2

(79,691)
30,249
-

30249
30.249

-

Olağanüstü yedekler
15.2

4’ Özel fonlar (yedekler)
5- Flnansal varlıkların değerlemosi
6- Diğer kar yedekled
D- Geçmiş yıllar kenarı
1- Geçmiş yıllar kanları
E- Geçmiş yıllar zararları (-)
t- Geçmiş yıllar zararları
F- Dönem net karı (zararı>
1’ Dönem net karı
2’ Dönem neı zararı (-)

(1 09,940)
-

-

Ozsermaye toplamı
Yükümlülükler toplamı

-

-

(20,630906)
(20,630,906)
19,768463
19,768,463

(23,966979)
(23966,979)
3,335,073
3,336,073

-

-

52,657,866

26,999,343

220,659,433

113,704,876

Sayfa 12 ile 67 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalaridır.
(7)

-

Neova Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Ayrıntılı gelir tablosu
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

Teknik bölüm

1-

B.frı.ıi

51571110
dna.dn

d.t.51r01.,

o.çmlş

oeçşno
0

0 açık.

Dlpvot
tv Hiyıl dişi teknIk 0.11£
1 K ıza,,ılmr, ı5rcn rcatü’dn payı duşürnıış cla,ak)
Il. Varılan pnılüer lşça*ör payı cüumüş olarak)
y3Oılan prlTdıl (ol
1 1
02 -Pe>ç£v4<.daıtrğlrn paıojtt4l
11 3. SGK93 ı’aoa,Kan Prs’Ilo <1
iz- Kxaribwanq nr’e, karşı yat, 4Iı’,ı’l lıaık!n4 payı ,o-I.ePkı1M11d..4üm4oaaIakfl,l.J
121.Kazanlniov$p,minrkarşrkğıl-j
22- Kalardn’n) pıir.ekarş h(ınğa -e:1ğl pa51 fr)
123. Ka,an.bnarış ‘‘tie, Koq t’jyda SOK yar Il
ışIn ‘1011* payı ,5 d;şrcdckAıcüıürüşelaıakıııl.)
3 Et,x,ed:nrkrı karşdı4r01a
3 1- 7,a,, cdıo 0:90,. kaış 1 ı >3
t 3 2 DOya, 490:n nıbty, kan9ılığımtl illa Imöl oy, (vi
2- Trkaıık dnıa>an bla(ndcn oaa’ı bn yaıııyrı gektcn
3. Diyor tobb 0e[ıfler lyezoığI pay. 041300ş olaıjk)
31 S’uI dığen lı.kn* gobıl,, 1,1
3 2- Orı.4 dığo, lcknflı 5c14eMo 5120km, payı 1.)

Tal-alıbut 74:, flku ve Sotial
0 Haya’ dış, lbbnIk oldan 0’)

4

2*
10.25

30 Anlık
2002

150.214,511
145,535,415
191.490,745
255,390,175
(49,227,040)

54,102354
79.719512
9t704,170
131,141,254
(27.51391)
(1.52I.72S1
<20.751.X5)
4.4t4.00l)
5 5)0.240

(1,170.111)

10

Gcı,,tcn

Gcnçekie;cn honKar <aSS’4’ payı daşUmüş olarak>
1. Ödlnırn looıla, imaoarör payı ılııyı.rmı.ş elook)
1 1. SnA üd:yaı rooltI, Il
1 2 OdOnen r.o,ayad, ıc30’ payı 1.)
2- tI.nlak Iuoı’a, kasş£ğı,ga dı-2z (‘caoC’ payı,. d,ııc:n kıran duyStC; oIaı.o’ fr>
20- I4ualIok ruzasla, banıJığı 1-1
22- 5.1j37a1 kaoa,tr ka9ı iğ ıü, ira.,ta< pay. (•1
2- Itoay.’st<.r akıa’ı9üıda Cı;n l,;a11,oı pap .ıdavoe,k ra11dt1şcftşk)(.aU>
rdtar4 ba ığa 1-1
2 0- k’r-yo
(0)
22- baatayavo ırAono:rbaqııığiMa ,a:b’ol
3. 09cr 094k baroılrüb,Aı drğı5 .1’ lrr,ı$cr payı ye £_‘v bdt, 905 düşulmaş olarokı 01-)
4. FaıIıy£5 0 4:rIo, 1-1
t

<53 597.301)
(Sl.’9’.flM
9.375.117
(4.574.09)

12.0572451

.

793.349
7)3345

4,003,712
211,113
215,053

2,703822
387.2)9
387.299

421527

2051520

(121.575,432)
85,153.729)

(79.253$!2>

11,370,171
<23,81.Ç1i)

51.742.001
(519*2.049>
<£2 2 6*2!
0119,925
170.5W

(24.545.5053

07.979

4.401.184

72 <Ol

(13.081.195)

(74,4*SjŞği

-

D- Tıknik tüm, d995501 Hayat dışı A.00
D- Hayat (,knIk nolir
0. Kaonıımış rlıoııe, (rca,flröı payı üvylıırnLş olanI)
5- Yandan pyılılcn (‘varLık’ payı dI;L4mU 510109>
t- Onat yard,. p.yoıic, Isı

42.5

>711.457)

203,303)

30.32

(43,015305)

<27,2’ 5.529)

20.405,135

1.549.222

5 2’ Peatmığıv Oes,edıtsn p1mb, (-1

ı 0’ rıazan1mravış pn’,*nı baış,ı,9ındn dıı)ışım ııOa’aııoı Payı yıl 2:010345 .40m oCşlilmoa olarLky >5’)
20 .Cazaro ınYn.y rır ,ŞL>
22- Knnsanmr, nrra rurwı9mr.aa ıe:sts, payı bol
‘3. Dç, aııeüent:k’c, k,nşıa9na oeğı;u, (:ca,tvts payı k. dt,,cC:ı kot, *Lşıimrç n3rakı <nt.>
5 31.Dt’san *nr.tyırıkaş<ığ Il
‘32- Devin 0*0 nü’tı balştığrca ıcaarüı pay, (‘1
2’ Hayal kian;. yola. çOl 5
2’ Ymn10rtpmnmşöılaı
‘t’ Diğe, ıcü <;l’dm ieotü’üs payı 4u$.ım,9 dayak)
E. Hoyal 1.991k gldn
Gerçekle,nn Maıt,, 1,1010,4, 339 daaıılmoş oiarnkp
9. Odavm (aonrourbı 1,03:201 payı duşUorüş clar>
ili. 9141 5.409,0 tazmıhallal 1-)
• 1.2. 04mm lanğsa?la,da orüdın payı fr)
-

5 2- I.lçaflak larn,ı’nll3y ka5)ı[ığııa Ooğış.n (103,Arkı payı vs dov ıctiaıı kın-oı düşuimüş olorak> (-0
121- I.Iualbklamonatiay kalşdığs (.)
1 22 tIUatUk ınoııar kapılığırda teaosta payı fr)
2- ü,riy1ıeıtflvtMk)Lır Jdvğ;n(iLı10:kipa ,543,e*ılbıem dLşat,o23 alatal,frı-i
Ova 16, .bJşağ (-0
7,. it
22 ItmNyO yI ,ü,r.0n krşağıd IC31ı40 037.55)
3’ I4,ıraı nyala,,Jık kaaıa0ıyıjj dnğı..sn ııea11gçı payı vs dşs,edıv krom aaiblmaş oşıokil.4.)
31.Kaytltlemaakkrnşiğı(.)
32- I0aya! mü’.ltk ka.şIığırCa ötürü, pay, fr)
4. Yannyma haytl ,J,a’az p01Jçteat$rv. aIpaiÇdCdış71a4üAkaı9ı ö2arüdğr..n
(ıaa14 rL’payı nvğcnedCnhıOım cıaşısoooş 021391(4-)
3 1. Yayını 5090 tkayaı 2 ola;ı polço tahvfrcnre al nmlıjdcn ıç.’ ,,yyıai barşılıkJal.l
4 2- Yolımi, ılkı kayas eıjrı.’ı n.ço cooylene’ al 51174cm 510 aytı3n kasş.lıktarj, sea,ö,kı payı
5-Diğer 00119 tyşıiıMasda değışım <‘0010141, payı vs 42,50(0, k,:,m tı4aboOl ebıok> (ıl-)
Faalıyol gva:ıiel Il

(al

e.

7. Yarın, ıdo5cn 1’)
0- yaıınmrrdabı :rçcklcşmçm:; aa’aı t,. Il
D- Tck,yk ‘wa’ kalanı, 4400(291 ııı,m 5taıten
11. TılmIk bölüm dsn;dsl. Hayal (D.!)
6. EmıkSlIh 5.kııik şah,

0)

:.°cnr.ntvıca-in4

2’ 101:1-11 0,1cr. kodrola
3- Gmş ani:. ge 4590
4. 4j ycmio Şı,k.6o 94fl11141 5,50:, k,ot:ıo
5- 0:11 hLmcı 4c: kara,..
D- Stnroyş 15a.o ayalIt.. drğey oli.) :k*s
7

7

Uçak—

30 Anlık
2913

—

9:1 ıe94k 73t0:

Il— tmakbllLk .1,919 g)d*ni
1. Fon ışlckln şdcsıçs 1

—

2- Syınoys 411.300v anları dğtS araiış 940110011
3. Fv,üynl 4crIen (-1
4’ Dığer Innık .daIe: il
I-T,baılkböSDm dsnrg.oI Enühliik (0. MI

-

Sayfa 12 ile 67 arasında yer aıan dipnotlar bu finansaı tabloların tamamlaycı parçalarıdır.
<8)

Neova Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Ayrıntılı gelir tablosu
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

Il-

Teknik olmayan bölüm
Bağİmslz
geçmiş

Bağımsız
denhlmdtı
geClT1Ş

1Ocni<
31 Aralık 2015

loak
31 Aralık 2012

21,405,136

5.648.272

denelimden

Dipnot
0. Teknik balüm dengesi Hayal dışı (A’ 0)
F. Teknik bölüm dengesi Hayal (D E)
1- Teknik bütün dongeci Emeklilık (6 H)
J. Genel Irkeik bölüm denlesi (C.F.şl)
K- Yonnım gelkisri
1. Finm-.al yalırııtiardan elde edlen ğelirlez
7. Finansat yel rırNarın nakde çavrıtneskıen oda oeirn kaılar
3- F,ıansüt yol z,ıedarın değedemeza
4- i<arrbyş kart atı
5. Işıratlerden gflıtev
6- Bağlı odaklıklar ve müşterek yonelıme ıabl loşobtü:lcrdcn galııler
7-Arazi, aı:a Ile bınalardan elde edlen elırler
6- Türev üıünlerdan elde edilen ollılIm
9- Diğer yalırımbr
10- Hayal leknık bölümünden aklaııtan yatırım gehılen
L- Yelırın giderleri fr)
1- Yalıtım yunelim gıdeılen (-)
2-Yatırımlar değer azalışları (.)
3-Yatırımların nakdo çavıılmesl sonucunda oluşan zaıaılae (-1
‘1- Hayal dışı loknik bölümüne aktarılan yalırım giderleri (.)
5. Turev ürünler soşucunda oluşan zararlar (.)
6’ Kamblyo zarnıtarı (-)
7. knoılisman gıdnılerl (-1
9- Diğer yatırım gıdeıled
£1- DIvr taaliyatlerdan ve olağandışı taallyollerden gelir ve korlar ile gider ve zararlar (41-)
1_ Karşıtıklar hesabı (+/-)
2’ Reeskont hesabı (4/’)
3- Özallikll sigortalar hesabı (./-)
4- Entlasyan düzellmesl hesabı (4.)
5. Erletenmiş veıgi varlığı hesabı (4!.)
6- Erlelenmış vergi yuküml3lüğü gıdtıı (.)
7- Diğel gelır ve katlar
6-Diğer gıder ve zararlar (-3
3. Oncakı yıl 5olır ve katları
10’ On:ekı yıl gldey ve zataılaıt(’)
el- Dönem not kan veya zararı
1-Dönem karı veya zaıaıı
7- Dönem karı voıgi ve diğer yacal yükümlülük karşılıkları (-1
3-Dönem not karı veya zararı
4- Enllaayon düacllme hesabı
-

.

-

-

-

-

-

25
26

21,405,136
5,422,717
3.575m

5.648 272
4,015.162
2.782.562

26
25

1.251.979
1,494,950

474.845

368,355

-

-

.

-

(6,037,154)

(5,355.578)

—
—
(4,202,713)

(2,703,922>

26

(591,381)

6.1,28

(1,243,790)

(l,500,993>
(1,150,763>

47.5

(2,022,505)
(1,594.270)
(76,044)

<1,032,363)
(1,853,108)
20.655

(296,799)
50,060
(105,393)

772.745
53.221
(25.526)

19,755453
19,765463

3,336,073
3,326,073

19.768,463

3336,073

21, 35,
47.5

—

Sayfa 12 ile 67 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(9)

Neova Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Nakit akış tablosu
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

Dlpnot
A- Esas laaliyotlerden kullanııan nakit akımıarı
1- Sigonacılık faaliyellerinden elde edilen nakit ginŞten
2- Acasürans Faaliyeterinden elde edilen nakit girişleri
3- Emeklilik Faaliyellerinden elde edilen nakit girişleri
4- Sigorlacılık Faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (.)
5- Reasürans laaliyellerl nedeniyle nakit çıkışı (-1
6- Emeklilik Faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
7-Esas taaılyettersonucu oluşan nakit (A1+A2ı-A3-A4-A5-A6)
8-Katılım ödemeleri (-)
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)
la- Diğernakilgirişleri
11-Diğer nakit çıkışları (-)
12- Esas laaliyetlerdan kaynahianon net nakli
8- Yatırım Faniiyeticrinden kaynaklanan nakit akımıan
1-Maddi vadıkların salışı
2-Maddi vaılıkların iktisabı (->
3- Mali varlık lklisabı (-)
4-Mali vadıkların satışı
5-Alınan katılım gelirleri
6-Alınan temetlüler
7- Diğer nakit girişled
8-Diğer nakit çıkışları (-)
9-Yatırım Faallyotiorinden (kullanılan) kaynakianan nal nakit
C- Finansman faallyeiierinden Icaynakianan nakit akımları
1- Hisse senedi ihracı
2- Kredilerle ilgili nakit girişled
3. Finansal kiralama borçları ödemeed (-)
4-Ödenen lemettüler (-)
5-Diğer nakit glrişled
6-Diğer nakit çıkışları (-)
7-Finansman faaiiyetlerinden kaynakianan kulianılan not natıit
D- Kur farkiarının naklt ve nakit benzerlerine olan etkisi
E- Nakit ve nakit benzerierinde meydana gelen net (azalış) artış (A12+09ı-C7+D)
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)

Bağımsız
denetimden
geçmiş
locak31 Aralık 2013

Bağımsız
denetimden
geçmiş
lacak
31 Aralık 2012

256,787,159
11,370,815

145,499970

(95,875,426)
(57.397,930)

(108.341.754)

116,664,676

37,158,216

-

3,376,545
(45,349,007)
74,912,214
-

-

28

(2,068,351)

(1,181,715)

(78,523,145)
3,675,fl8

2,762,655
2,782,562

-

(77,015,716)

-

4,363,502

-

-

-

6,000,000

7.669,631

6,000,000
903,579
4,800,075
51,167,765
55,967,661

7,669,631
(633139)
22.473,899
28,693.887
51,167,788

-

Sayfa 12 ile 67 arasında yer alan dpnotlar bu finansal tablolarin tamarnlaytcı parçalarldır.
(10)

3,524,399
(29,608,710)
11,073,905

-

‘
‘

-

-

-

-

-

‘

‘

-

‘

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sayfa 12 ile 67 arasında yer alan dipnotlar bu tinansal tablolarln tamamlayıcı parçalarıdır.
(11)

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

.

-

-

.

.

-

-

.

-

-

.

-

.

.

-

-

-

-

-

.

-

-

.
.

.

.

-

-

-

-

69,631

-

7,600,060

—
-

-

-

.

(69,631)

(69,631)

40.000.000
.

.

‘

Seemaye

40.006,003

‘

Ozseamaye
anSasyon
düzelmesi
tarkkn

Vadıkıarda
değer
artışı

lfllmwüı
ödenmemiş
sermayesi 1-)

30,249

-

-

-

-

—

-

.

.

30.249

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

‘

-

-

-

-

.

-

-

.

-

-

-

.

-

‘

Diğer
yede4dar ve
dağılılmamış
kaılar

(109,040)

-

—

-

—

-

-

(100.040)

-

-

-

-

-

-

.

.

30,249

30,249

Bağımız de’ıelimden geçniş
3’ Aralık 2012
Oısemıaye değişim lablasu (‘1
Yabana
pare
Olağanüstü
Yasal
çewim
yedekler
yedekler
larkian

-

-

-

-

-

53,000,000

—

-

—

—

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

*

-

-

-

-

-

‘

-

30,240

-

3.336 073

8.742.2,9

3,336.073

-

-

-

(23.966.979)

(0.742.219)

-

-

-

-

.

-

(15,224,760)
(*5,224,760>
(8,742,2191
(8.742219)
-

Gegmş
yıter
katları!
(zararları)

420.630,006)

3,335,073

‘

-

-

.

.

-

26.999.343

-

3.335,073
-

-

7.669,631

15,093,639

55.993,639

Toplam

52,651Ç566

19,700.403

(100,040)

-

-

6,000,000

-

—

26.099,343
-

-

(23,065.979)

Ne’
danem
ken?
zararı)

10760,463

(3,335,073)

-

10,700,463

-

-

-

-

-

-

3,330,073
-

—

30.249
—
-

-

-

(23.951.979)
3,330,073

-

DIağ3nuuu
yedekler

Yasal
yedal’.Ier

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toplam
26,039,343
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Bapımcız denoinıd*n şemiş

6,000.000

47,600,000
—
47.000,000

Sermaye

IV-Dönem scnu bskiyesl (31 Aralık 2012)
47.606.000
1111+ A4040-4DİE4F+G,H.I.JI
Ozsermaye kalemleri ile iıll detay4ı sçıklamalaı 15 no’lu dipnclra yer almaktadır.

1- Önceki dönem sonu baklyeal (31 Aralık2011)
Il- f,luhssebe potilikalarınlaki değlşiklikter
111’ Yeni bakiya (1 + Il) (1 Ocak2012)
A- Sennayo arirrımı (Al + .42)
1-Nakit
2’ Iç kaynaklardan
0- Işfotmenn aTdığı kanlı hisse ser.ellen
0- Gel,, latlasorıda yer almayan kazanç ve kayıplar
0- VarlSlarda değer artışı / satışı
E- Vatancı pam çesotln larkları
F-ftğerkazançvekaydar
6- EnflasyOn düzetw farkları
K- Dönem net karı (zaraeı)
t. Dağıtılan ernenü (Not 15)
J- Geçmiş yıl kartarından dağılım

IV- Dönem şomi bakiyoni (31 Aralık 2013)
(ıl!. A.6+0.O,E,F+G.H,lı,J)

1- Önceki dönem sonu bakiyesi (31 Aralık 2012)
Il- l.l,Aıaaebe potitikabrındakl değişiklikler
111- Yeni bakiye (1 ÷ Il) (1 0t 2013)
.4- Scımayeanır,mj (Al tAZ)
1- Nakit
2’ Iç kaynaklardan
D- işletmenin aldığı kendi hisse senetleri
0- Golle leblasunda yor almayan kazanç ve lıoyıplar(I 5.2)
D- Varlıldarda değer artışı! azalışı
E- Yabancı pom çovrin farklan
1’- Ciger kazanç ve kayıplar
6- Enfiasyan düzeltme larkları
H- Donom ne’ karı (zararı)
E- Dağıtılan lonettü (Not ‘la)
J— Geçmiş yıl karlanndon dağılım

-

(Para birimi Türk Lirası (TL))

Ozsermaye değişim tablosu

31 Araliiç 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait

Neova Sigorta Anonim Şirketi

Neova Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
Finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Para birimi Aksi belirtilmedikçe Türk lirası (TL> olarak gösterilmiştir>
-

1.

Genel bilgiler

1.1

Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: Neova Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”), 17 Temmuz
2008 tarihinde Haliç Sigorta Anonim Şirketi adı altında kurulmuştur. Şirket yönetimi isim
değişikliği yapılmasına karar verip Şirketin ismini 26 Ocak 2009 tarihi itibariyle Neova Sigorta
Anonim Şirketi olarak kayıt ettirmiştir. Şirket’e TC. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından
sigortacılık faaliyetlerinde bulunabilme ruhsatı 2 Aralık 2009 tarihinde verilmiş olup, 16 Aralık
2009 tarihi itibariyle poliçe üretimine baslanmıştır. Neova Sigorta Anonim Şirketi’nin, nihai
ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.
Ortaklar
Türkapital Holding B.S.C.C.
First Takaful lns.Co.K.S.C.

l<uveytTurk Katılım Bankası A.Ş.
Al Mulbanna lnvestment Co.K.S.C.C.
Autoland Otomotiv San.ve Tıc, A.Ş.
Nominal Sermaye

31 Araıık 2013
Tutar

Oranı (%)

31 Aralık 2012
Tutar

%53.00
%35.00

28,408,000

%5300

25,228000

18,760,000

16,660000

%6.99
%0.01

3,751,866
2,680,000
134

%3500
%6.99

%100,00

Oranı (%)

%5.00
%0.01

3,331,881
2380,000
1 19

53,600,000

%100.00

47,600,000

-

-

-

-

D/1 00,00

53,600,000

%100,00

47.600,000

%5.00

Ödenmemiş sermaye

Ödenmiş sermaye

Şirket 22 Şubat 2013 tarihli Il no’lu Yönetim Kurulu kararı ile 2013 yılı içerisinde 6,000,000 TL
sermaye artırımı kararı almış ve 2013 yılı Eylül ayı içerisinde tamamı ödenmiştir. Rapor tarihi
itibariyle ödenmemiş sermayesi yoktur.
2013 yılı içinde Şirketin sermayesinin %10’unu, %20’sini, %33’ünü ya da %50’sini aşması
sonucunu doğuran ve bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmasi sonucunu
veren hisse devirleri bulunmamaktadır,
1.2

Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, Şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun
adresi: Neova Sigorta Anonim Şirketi, E-5 Yanyol Uzeri Şaşmaz Plaza No:6 Kat:3 34742
Kozyatağı/Istanbul adresinde faaliyet göstermekte olup, Türk Ticaret Kanunu (TTK)
hükümlerine göre kurulmuş Anonim Şirket statüsündedir. Şirket faaliyetlerini, 5684 sayılı
Sigortacılık Kanunu’nda belirlenen esaslara göre yürütmektedir.

1.3

işletmenin fiili faaliyet konusu: Şirketin fiili faaliyet konusu hayat dışı branşlarda (Emniyeti
suistimal, Finansal kayıplar, Genel sorumluluk, Genel zararlar, Hastalık ve Sağlık, Hava
araçları, Hukuksal korunma, Kara araçları, Kaza, Nakliyat, Yangın ve Doğal afetler, Su araçları
dallarında) sigortacılık faaliyeti yürütmektir.

1.4

Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve
1.3 no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
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1.

Genel bilgiler (devamı)

1.5

Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı: Şirketle 31 Aralık 2013
tarihi itibariyle 3’ü üst düzey yönetici (31 Aralık 2012—3), 16’ü orta düzey yönetici (31 Aralık
2012—16) olmak üzere toplam 155 kişi (31 Aralık 2012—119> çalışmaktadır.
31 Aralık2013

31 Aralık 2012

19
136

19
100

155

119

Üst ve orta kademeli yöneticiler
Diğer personel

1.6

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür
yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri
menfaatlerin toplam tutarı: Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür
yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı
1 Ocak —31 Aralık 2013 dönemi itibariyle 1,482,103 TL (1 Ocak 2012—31 Aralık 2012—
1092,142 TL)’dir.

1.7

Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim,
araştırma geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer
faaliyet giderleri> dağıtımında kullanılan anahtarlar:
Teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktanlan yatırım gelirleri
TC. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın (Hazine Müsteşarlığı), ‘4 Ocak 2006’tarihli ve 2008/1
numaralı “Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal
Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına ilişkin Genelge si çerçevesinde, teknik
karşılıkları karşılayan varlıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik
bölüme aktarılmaktadır. Teknik bölüme aktarılan tutar, alt branşlara her bir branş için reasürör
payı düşülmüş olarak hesaplanan net nakit akışı tutarlarının toplam net nakit akışı tutarlarına
bölünmesi yoluyla bulunan oranlar nispetinde dağıtılmaktadır. Net nakit akışı, net yazılan
primlerden, net ödenen hasarların düşülmesi yoluyla bulunan tutardır.
Faaliyet giderlerinin dağıtımı
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle, direkt dağılımı yapılamayan personel,
yönetim, araştırma ve geliştirme, pazarlama ve satış giderleri ile dışarıdan sağlanan fayda ve
hizmetler ile diğer faaliyet giderleri Hazine Müsteşarlığı’nın yukarıdaki paragrafta belirtilen
genelgesi çerçevesinde, her bir alt branş için son üç yılda üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan
prim miktarı ile hasar ihbar adedinin sırasıyla toplam üretilen poliçe sayısı, toplam brüt yazılan
prim miktarı ve hasar ihbar adedine oranlanmasıyla bulunan oranların ağırlıklı ortalamasına
göre dağıtılmaktadır.

1,7.1 Finansal tabloların tek bir şirketi mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği: Finansal tablolar
tek bir şirketi (Neova Sigorta Anonim Şirket) içermektedir.
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1.8

Finansal tabloların tek bir şirketi mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği: Finansal tablolar
yalnızca Neova Sigorta Anonim Şirketi hakkında bilgiler içermektedir.

1.9

Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço
tarihinden beri olan değişiklikler:
Adı/Ticaret ünvanı
Yönetim merkezi adresi

:

Telefon
Faks
Internet sayfası adresi
Elektronik posta adresi

:
:
:
:

Neova Sigorta Anonirn Şirketi
E-5 Yanyol Uzeri Şaşmaz Plaza No:6 Kat:3 34742
Kozyatağı/ISTANBUL
0216665 55 55
02166655599
www.neova.com.tr
infoneova.com.tr

31 Aralık 2013 tarihinden itibaren yukarıda yer alan kimlik bilgilerinde herhangi bir değişiklik
olmamıştır.
1.10

Bilanco tarihinden sonraki olaylar:

31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar 17 Şubat 2014 tarihinde
Yönetim Kurulu ve Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 no’lu
dipnotta yer verilmiştir. Finansal durum tablosundaki dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülükler,
dönem sonunda geçerli olan TCMB döviz alış kudarı üzerinden TL’ye çevrilmiştir. Dönem sonunda
TCMB döviz alış kurları 1 ABD Doları karşılığı 2,1343 TL ve 1 Avro karşılığı 2,9365 TL’dir. 17 Şubat
2014 tarihi itibarıyla TCMB ABD Doları alış kuru %2,4 artarak 1 ABD Doları karşılığı 2,1 845 TL’ye,
TCMB Avro alış kuru %1,9 artarak 1 Avro karşılığı 2,9920 TL’ye yükselmiştir.
2.

Önemli muhasebe politikalarının özeti

2.1

Hazırlık esasları

2.1.1 Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe
politikalarıyla ilgili bilgiler:
Şirket, kayıtlarını Hazine Müsteşarlığı’nın (Hazine Müsteşarlığı), 30 Aralık 2004 tarihli ve 25686 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren Sigortacılık Hesap Planı ve
Izahnamesi Hakkında Tebliğ (Hesap Planı Hakkında Tebliğ) kapsamında yer alan Sigortacılık Hesap
Planına göre Türk Lirası (TL> olarak tutmaktadır.
Hazine Müsteşarlığı’nın 2 Mayıs 2008 tarihli ve 2008/20 numaralı duyurusuna istinaden Şirket,
finansal tablolarını Hazine Müsteşarlığı’nın sigorta ve reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara ve
14 Haziran 2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu
(Sigortacılık Kanunu) gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve
standartlarına ve ilgili yönetmeliklere göre hazırlamaktadır.
Finansal Raporlama Hakkında Yönetmelik kapsamında, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik
şirketlerinin faaliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporiama
Standartları (TFRS> çerçevesinde muhasebeleştirmesi esas olup, sigorta sözleşmeleri, bağlı ortaklık,
birlikte kontrol edilen ortaklık ve ştiraklerin muhasebeleştirilmesi ile konsolide finansal tablolar,
kamuya açıklanacak finansal tablolar ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların düzenlenmesine ilişkin
usul ve esasların Hazine Müsteşarlığı tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla Şirket,
faaliyetlerini TMS ve TFRS ile Hazine Müsteşarlığı tarafından bu kapsamda yayımlanan diğer
açıklamalar, yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde muhasebeleştirmektedir. Hazine
Müsteşarlığı’nın 18 Şubat 2008 tarihli sektör duyurusunda, TFRS 4- “Sigorta Sözleşmeleri” ile TMS 1
“Finansal Tabloların Sunuluşu”na ilişkin standartların uygulanmayacağı açıklanmıştır.
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2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlan Kanun Hükmünde Karamame uyarınca kurulan Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) diğer yetki ve görevlerinin yanı sıra, tabi
oldukları kanunlar gereği defter tutrnakla yükümlü olanlara ait finansal tablolann; ihtiyaca uygunluğunu,
şeftaflığını, güvenilirliğini, anlaşılabilirliğini, karşılaştırılabilirliğini ve tularfılığını sağlamak amacıyla,
uluslararası standartlarla uyumlu TMS’leri oluşturmak ve yayımlamakla ve Türkiye Muhasebe
Standartlarının uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri yapmak ve gerekli kararları almakla, bu
konuda kendi alanları itibanyla düzenleme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşların yapacakları
düzenlemeler hakkında onay vermeye yetkilidir.
13 Ocak 2011 tarihli 6102 sayılı ‘Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının
Belirlenmesine ilişkin Kurul Kararı” uyannca; 660 sayılı KHK’da belirtilen kamu yararını ilgilendiren
kuruluşlar, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız
denetime tabi olacaklar ve aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketler
münferit ve konsolide finansal tablolarını hazırlarken TMS’yi uygular.
Bu düzenlemede yer alan finansal tablo örnekleri; 19 Ekim 2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık
Kanununda öngörülen faaliyet konularından en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar, kalkınma
ve yatınm bankaları ve finansal holding şirketleri ile 6 Aralık 2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu, 3 Haziran 2007 tarihli ve 5664 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 28 Man 2001 tarihli
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve bunların ilgili mevzuatı
çerçevesinde sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere
kurulan finansal kuruluşlar gibi finansal kuruluşlar kendi mevzuatına tabi olarak faaliyet
göstermektedir.
2.1.2 Finansal tabloların anlaşılması için uygun olan diğer muhasebe politikaları:
Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
Şirket 17 Temmuz 2008 tarihinde kurulmuş olması sebebiyle yüksek enflasyon dönemlerinde
uygulanan finansal tabloların düzeltilmesine tabi değildir,
2.1.3 Kullanılan para birimi:
Şirket’in işlevsel ve raporlama para birimi Türk Lirası (TL)’dir.
2.1.4 Finansal tabloda sunulan tutarların yuvarlanma derecesi:
Finansal tablolarda ve ilgili dipnotlarda aksi belirlilmedikçe tüm tutarlar TL olarak ve yuvarlanmadan
gösterilmiştir.
2.1.5 Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan ölçüm temelleri:
Finansal tablolar, gerçeğe uygun değeri ile gösterilen vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
dışında tarihsel maliyet esasına göre hazırlanmıştır.
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2.1.6 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar:
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve
değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak
uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirketin mali durumu ya performansı üzerindeki etkileri
ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren gecerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki
gibidir:
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar

—

Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)

Değişiklik işletmenin finansal araçlarını netlestirmeye ilişkin hakları ve ilgili düzenlemeler (örnek
teminat sözleşmeleri) konusunda bazı bilgileri açıklamasını gerektirmektedir. Getirilen açıklamalar
finansal tablo kullanıcılarına;
i)
ii)

Netleştirilen işlemlerin şirketin finansal durumuna etkilerinin ve muhtemel elkilerinin
değerlendirilmesi için ve
TFRS’ye göre ve diğer genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal
tabloların karşılaşlırılması ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır.

Yeni açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleştirilen tüm finansal araçlar için verilmelidir. Söz
konusu açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleştirilememiş olsa dahi uygulanabilir ana
netleştirme düzenlemesine veya benzer bir anlaşmaya tabi olan finansal araçlar için de geçerlidir.
Değişiklik sadece açıklama esaslarını etkilemektedir ve Şirket9n finansal tablolan üzerinde bir etkisi
almamıştır.
TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik)
Sunumu

—

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının

Yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasını
değiştirmektedir. Bundan sonra diğer kapsamlı gelir tablosunda ileriki bir tarihte gelir tablosuna
sınıflanabilecek (veya geri döndürülebilecek) kalemlerin hiçbir zaman gelir tablosuna sınıflanamayacak
kalemlerden ayn gösterilmesi gerekmektedir. Değişiklik sadece sunum esaslarını etkilemiştir ve
Şirketin finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik)
Standartta yapılan değişiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik
yapılmıştır. Yapılan birçok değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması
uygulamasının kaldırılması, tanımlanmış fayda planlarında aktüeryal kar/zararının diğer kapsamlı gelir
altında yansıtılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak
etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Şirket
aktüeryal kazanç/kayıplarını bu değişiklik öncesi gelir tablosunda muhasebeleştirmekteydi. Aktüeryal
kazan/kaybın diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan değişikliğin Şirket’in
finansal durumu ve performansı üzerindeki etkisi geçmişe dönük olarak Not 2.19, 15.2 ve 22’de
açıklanmıştır. ilgili düzeltmenin cari yıldan önceki etkisi önemsiz olduğundan geçmiş dönem mali
tablolarında herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Ayrıca, kısa ve uzun vadeli personel sosyal
haklarının sunumunda oluşan değişiklik kapsamında, kısa vadeli borç karşılıklarında sunulan
kullanılmamış izin karşılıkları, geriye dönük olarak uzun vadeli borç karşılıkları olarak sınıflandırılmıştır.
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TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik)
TFRS 1 O’nun ve TFRS 1 2’nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 27’de de değişiklikler
yapmıştır. Yapılan değişiklikler sonucunda, artık TMS 27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol
edilen işletmeler ve iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi konularını
içermektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi
almamıştır.
TMS 28 Iştiraklerdeki ve iş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik)
TFRS 11 ‘in ve TFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 28’de de değişiklikler yapmış
ve standardın ismini TMS 28 lştiraklerdeki ve iş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir.
Yapılan değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, iş ortaklıklannda da özkaynak yöntemi ile
muhasebeleştirme gelirilmiştir. Söz konusu standardın Şirketin finansal durumunu veya performansı
üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TFHS 10 Konsolide Finansal Tablolar
TFRS 10- TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona ilişkin
kısmının yerini almıştır. Hangi şirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir
“kontrol” tanımı yapılmıştır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke
bazlı bir standarttır. Söz konusu standardın Şirketin finansal durumunu veya performansı üzerinde
hiçbir etkisi olmamıştır.
TFRS 11 Müşterek Düzenlemeler
Standart müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceğini
düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi
tutulmasına izin verilmemektedir. Söz konusu standardın Şirketin finansal durumu veya performansı
üzerinde hiçbir etkisi almamıştır.
TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları
TFRS 12 iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin verilmesi gereken tüm
dipnot açıklama gerekliklerini içermektedir. Söz konusu standard sadece sunum esasları ile ilgilidir ve
Şirketin verdiği açıklamalar üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü
Yeni standart gerçeğe uygun değerin TFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber,
gerçeğe uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir
değişiklik getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart
ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Yeni
açıklamaların sadece TFRS iSün uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir.
Söz konusu açıklamalar Not 1 l’de verilmiştir. Standardın Şirketin gerçeğe uygun değer ölçümleri
üzerinde bir etkisi almamıştır,
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Uygulama Rehberi (TFRS 1O,TFRS 11 veTFRS 12 değişiklik)
Değişiklikler geriye dönük düzeltme yapma gerekliliğini ortadan kaldırmak amacıyla sadece uygulama
rehberinde yapılmıştır. Ilk uygulama tarihi “TFRS 10’un ilk defa uygulandığı yıllık hesap döneminin
başlangıcıü olarak tanımlanmıştır. Kontrolün olup olmadığı değerlendirmesi karşılaştırmalı sunulan
dönemin başı yerine ilk uygulama tarihinde yapılacaktır. Eğer TFRS 1 O’a göre kontrol değerlendirmesi
TMS 27/TMSYK 12ye göre yapılandan farklı ise geriye dönük düzeltme etkileri saptanmalıdır. Ancak,
kontrol değerlendirmesi aynı ise geriye dönük düzeltme gerekmez. Eğer birden fazla karşılaştırmalı
dönem sunuluyorsa, sadece bir dönemin geriye dönük düzeltilmesine izin verilmiştir. Aynı sebeplerle
TFRS 11 ve TFRS 12 uygulama rehberlerinde de değişiklik yapılmış ve geçiş hükümleri
kolaylaştırılmıştır. Değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS’deki iyileştirmeler
1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olan ve aşağıda açıklanan
2009-2011 dönemi yıllık TFRS iyileştirmelerinin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde
bir etkisi olmamıştır.
TMS 1 Rnansaİ Tabloların Sunuşu:
Ihtiyari karşılaştırmalı ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan karşılaştırmalı bilgiler arasındaki farka
açıklık getirilmiştir.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar:
Maddi duran varlık tanımına uyan yedek parça ve bakım ekipmanlarının stok olmadığı konusuna
açıklık getirilmiştir.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum:
Hisse senedi sahiplerine yapılan dağıtımların vergi etkisinin TMS 12 kapsamında muhasebeleştirilmesi
gerektiğine açıklık getirilmiştir. Değişiklik, TMS 32’de bulun mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırıp
şirketlerin hisse senedi sahiplerine yaptığı dağıtımlardan doğan her türlü gelir vergisinin TMS 12
hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirmesini gerektirmektedir.
TMS 34 Finansal Raporlama:
TMS 34de her bir faaliyet bölümüne ilişkin toplam bölüm varlıkları ve borçları ile ilgili istenen
açıklamalara açıklık getirilmiştir. Faaliyet bölümlerinin toplam varlıkları ve borçları sadece bu bilgiler
işletmenin faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili merciine düzenli olarak raporlanıyorsa ve açıklanan
toplam tutarlarda bir önceki yıllık mali tablolara göre önemli değişiklik olduysa açıklanmalıdır.

Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar
ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe
girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum

-

Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)

Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması”
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama
alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri
için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirketin finansal durumu veya
performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
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TERS 9 Finansal Araçlar

—

Sınıflandırma ve Açıklama

Aralık 2011 de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal
varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıtlandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir.
TFRS 9a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe
uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin
ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi
riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tabiosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın
erken uygulanmasına izin verilmektedir.
Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
TFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler
Bu yorum, zorunlu vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme taratından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin
ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı
zamanda bu yorum, zorunlu verginin sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran
eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk
edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir zorunlu verginin,
asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Bu yorum 1 Ocak 2014 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu
yorumun geçmişe dönük olarak uygulanması zorunludur. Söz konusu yorum Şirket için geçerli değildir
ve Şirketin linansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisinin olması beklenmemektedir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye
uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirketin
finansal tablolannda ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe
girdikten sonra yapacaktır.
UFAS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)
UFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muat
tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna
ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını UFAS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde
gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in
linansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
açıklamaları (Değişiklik)

-

Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer

UMSK, UFRS 13 Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra UMS 36 Varlıklarda
değer düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine
ilişkin bazı açıklama hükümlerini değiştirmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıklann (ya
da bir varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri
kazanılabilir tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Işletme UFRS
13’ü uygulamışsa erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu standardın Şirketin finansal
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
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UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)

—

Türev ürünlerin devri ve riskten

UMSK, Haziran 201 3’de UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına getirilen
değişlikleri yayınlamıştır. Bu değişiklik, linansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler
sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin
durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu
standardın Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
UFRS 9 Finansal Araçlar Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki
değişiklikler UFAS 9(2013)
—

—

UMSK Kasım 201 3’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7’deki
ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. Işletmeler tüm riskten korunma
işlemleri için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya devam etmek üzere
muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Bu Standart’ın zorunlu bir geçerlilik tarihi yoktur, fakat halen
uygulanabilir durumdadır ve yeni bir zorunlu geçerlilik tarihi, UMSK prolenin değer düşüklüğü fazını
bitirdikten sonra belirlenecektir. Şirket’in, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değe rlendirmektedir.
U FRS’ndaki iyileştirmeler
UMSK, Aralık 2013’de ‘2010—2012 dönemi’ ve ‘2011—2013 Dönemi’ olmak üzere iki dizi ‘UFRS’nda
Yıllık Iyileştirmeler’ yayınlamıştır. Standartların “Karar Gerekçelerini etkileyen değişiklikler haricinde
değişiklikleri Temmuz 201 4’den itibaren geçerlidir.
Yıllık iyileştirmeler 2010—2012 Dönemi
-

UFAS 2 Hisse 8azl Ödemeler:
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet
koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 3 Işletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, UFRS 9 Finansal Araçlar
kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya
zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFAS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/
toplulaştırılabilir. li) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ila mutabakatı, bu mutabakat işletmenin
faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yönetici’sine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye
dönük olarak uygulanacaktır.

UFAS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler
derhal uygulanacaktır.
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UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

UMS 1635(a) ve UMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde
yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek
şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa
değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak
uygulanacaktır.
UMS 24 ilişkili Taraf Açıklamaları
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili
bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirmeler 2011—2013 Dönemi
-

UFAS 3 işletme Birleşmeleri
Değişiklik, i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların UFRS S’ün kapsamında olmadığı ii)
bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki muhasebeleşmeye
uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölcümü
UFRS I3’deki portföy istisnasının finansal varlık, finansal yükümıülük ve diğer sözleşmelere
uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UMS 40 Yat,rım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak
sınıflanmasında UFRS 3 ve UMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye
dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması
beklenmemektedir.
KOK tarafından yayınlanan ilke kararları
Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik
aşağıdaki ilke kararlarını yayımlamıştır. “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlanma tarihi
itibariyle geçerlilik kazanmıştır ancak diğer kararlar 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanmıştır.
2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi
KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini
kolaylaştırmak amacıyla “Finansal tablo örnekleri ve lçullanım rehber?’ yayınlamıştır. Bu düzenlemede
yer alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası
faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar dışında TMS’yi uygulamakla yükümlü olan
şirketlerin hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil etmesi amacıyla yayınlanmıştır. Bu kararın
Şirketin finansal tablolan üzerinde bir etkisi olmamıştır.
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20 13-2 Ortak Kontrole Tabi İşletme Akleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi

l<arara göre i) ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi (pooling of interest)
yöntemi ile muhasebeleştirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla finansal tabblarda şerefiyeye yer verilmemesi
gerektiği ve ili) hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluşluğu raporlama
döneminin başı itibarıyla birleşme gerçekleşmiş gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün
oluştuğu raporlama döneminin başından itibaren karşılaştırmalı olarak sunulması gerektiği hükme
bağlanmıştır. Söz konusu kararın Şirketin finansal tablolarında bir etkisi olmamıştır.
2013-3 Intifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi

Intifa senedinin hangi durumlarda tinansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı linansal
araç olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiştir. Söz konusu kararın Şirketin
tinansal tablolarında bir etkisi olmamıştır.
2013-4 Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi

Bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir işletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karşılıklı
iştirak ilişkisi olarak tanımlanmış ve karşılıklı iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusu, yatırımın türüne
ve uygulanan farklı muhasebeleştirme esaslarına bağlı olarak değeriendirilmiştir. Söz konusu ilke
kararı ile konu aşağıdaki üç ana başlık altında değerlendirilmiş ve her birinin muhasebeleştirme
esaslan belirlenmiştir.
i)
ii)
ili)

Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu,
lştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlanna
sahip olması durumu
işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında
muhasebeleştirdiği bir yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip olunması durumu.

Söz konusu karann Şirketin finansal tablolarında bir etkisi olmamıştır.
2.2

Konsolidasyon

Şirketin “TFRS 10— Konsolide Finansal Tablolar” kapsamında konsolide etmesi gereken bağlı
ortaklığı bulunmamaktadır.
2.3

Bölüm raporlaması

Şirket, poliçe üretimlerini Türkiye’de gerçekleştirmektedir. Şirket, Türkiye içinde tek bir raporlanabilir
bölümde ve hayat dışı elementer dallarda sigorta faaliyetlerini sürdürmekte olup halka açık olmadığı
için bölüm raporlaması yapmamaktadır.
2.4

Yabancı para çevrimi

Şirketin işlevsel para birimi Türk Lirası’dır. Şirket, yabancı para cinsinden gerçekleşen işlemleri işlem
tarihindeki geçerli kurları esas alarak muhasebeleştirmiş olup, bilanço tarihleri itibariyle bilançoda yer
alan yabancı para cinsinden varlık ve borçları ise TCMB döviz alış kurları ile değerlemiştir. Yabancı
para cinsinden olan işlemlerin ve bilançolarda yer alan kalemlerin TL’ye çevrilmesinden doğan kur
farkı gider ya da gelirleri ilgili dönemlerde gelir tablolarına yansıtılmaktadır.
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Dönem sonu kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
TUEuro
TUABO Dolan

TUGBP

2.9365
2.9418

3.5114
3.5297

2.1343
2.1361

Döviz alış kuru
Döviz satış kuru
2.5

31 Aralık 2012
TUEuro
TL/ABD Doları

TUGBP

2.3517
2.3630

2.8709
2.8858

1.7826
1.7912

Maddi duran varlıklar

Maddi duran varlıklar TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” ile ilgili kısmındaki hükümlere göre
düzenlenmiştir.
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile gösterilmektedir.
Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak
kısı yöntemle ayrılmakiadır. Maddi duran varlıkların, faydalı ömürleri esas alınarak tahmin edilen
amortisman dönemleri, aşağıda belirtilmiştir:
3-15
5-10
5
5

Teçhizatlar
Demirbaşlar
Motorlu taşıtlar
Diğer maddi varlıklar

yıl
yıl
yıl
yıl

Maddi vadıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası bir
değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi varlığın kayıtlı
değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise kayıtlı değeri, karşılık aynlmak suretiyle geri kazanılabilir
değerine indirilir. Maddi varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet
gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilirler.
2.6

Yatırım amaçlı gayrimenkuller

Şirketin bilanço tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkulleri bulunmamaktadır.
2.7

Maddi olmayan duran varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş bilgi sistemleri, imtiyaz haklarını ve bilgisayar
yazılımlarını içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve
elde edildikleri tarihlen sonra tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile kıst
amortismana tabi tutulur. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların
kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine getirilir.
Maddi olmayan duran varlıkların bilanço tarihleri itibariyle amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:
Yazılımlar
Lisanslar
2.8

3 yıl
15 yıl

Finansal varlıklar

Finansal araçlar, bir işletmenin finansal varlıklarını ve bir başka işletmenin finansal yükümlülüklerini
veya sermaye araçlarını arttıran anlaşmalardır. Finansal varlıklar:
nakit,
•
başka bir işlelmeden nakit veya bir başka finansal varlık alınmasını öngören sözleşmeye dayalı
•
hak,
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işletmenin bir başka işletmeyle finansal araçlarını, işletmenin lehinde olacak şekilde, karşılıklı
olarak değiştirmesini öngören sözleşmeye dayalı hak ya da,
bir başka işletmenin sermaye araçlarıdır.

Bir finansal varlık veya yükümlülük, ilk olarak verilen (finansal varlık için) ve elde edilen (finansal
yükümlülük için) gerçeğe uygun değer olan işlem maliyetleri üzerinden varsa işlem masrafları da
eklenerek hesaplanır. Gerçeğe uygun değer, zorunlu satış ve tasfiye gibi haller dışında, bir finansal
aracın cari bir işlemde istekli taraflar arasında alım-satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kota edilmiş
piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal aracın gerçeğe uygun değerini en iyi yansıtan değerdir.
Sirket,’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle finansal varlıklarını Krediler ve alacaklar
(Esas fasliyetlerden alacaklar)” olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir.
Esas faaliyetlerden alacaklar, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar olup TMS 39 sigorta
sözleşmesinden kaynaklanan tüm alacakları kapsam dışında tutmasına rağmen, TFRS 4
uygulanmadığı için, Şirket ihtiyari olarak bu sigorta sözleşmesinden doğan alacaklarını da finansal
tablolarda finansal varlık olarak sınıtlandırılmakta ve bu alacaklar için TMS 39’da yer alan ölçüm
prensiplerini uygulamaktadır.
Finansal varlıkların alım ve satım işlemleri ‘Teslim tarihi’ne göre kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan
çıkarılmaktadır. Finansal varlıkların sınıflandırılması, ilgili varlıkların Şirket yönetimi tarafından satın
alma amaçları dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde kararlaştırılmaktadır.
2.9

Varlıklarda değer düşüklüğü

Finansal varlıklar:
Bir finansal varlığın ya da finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız
göstergeler aşağıdakileri içerir:
a)
b)
c)
d)
e)

ihraç edenin ya da taahhüt edenin önemli finansal sıkıntı içinde olması,
Sözleşmenin ihlal edilmesi,
Borçlunun içinde bulunduğu finansal sıkıntıya ilişkin ekonomik veya yasal nedenlerden dolayı,
alacaklının, borçluya, başka koşullar altında tanımayacağı bir ayrıcalık tanıması,
Borçlunun, iflası veya başka tür bir finansal yeniden yapılanmaya gireceği ihtimalinin yüksek
olması,
Finansal zorluklar nedeniyle söz konusu finansal varlığa ilişkin aktif piyasanın ortadan kalkması,

Şirket bilanço tarihleri itibariyle ilgili bir gösterge olup olmadığını değerlendirir ve eğer varsa değer
düşüklüğünü kayıtlanna yansıtır.
Krediler ve alacaklar, borçluya para veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır. Söz
konusu alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı
müteakiben etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile değerlenmektedir. ilgili
alacaklann teminatı olarak alınan varlıklara ilişkin ödenen harçlar ve benzeri diğer masraflar işlem
maliyeti olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına yansıtılmaktadır. Şirket, yönetimin
değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda alacaklan için 14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan
ve 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin
Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliki de dikkate alarak karşılık ayırmaktadır.
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Söz konusu karşılık, bilançoda “Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı altında
sınıllandırılmıştır. Şirket tahminlerini beıirlerken risk politikaları ve ihtiyatlılık prensibi doğrultusunda,
mevcut alacak portföyünün genel yapısı, sigortalı ve aracılann finansal bünyeleri ve nakdi veya gayri
nakdi teminatları, finansal olmayan verilen ve ekonomik konjonktürü dikkate almaktadır.
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığına ilaveten, Şirket, yukarıda belirtilen “Slgortacılık
faaliyetlerinden alacaklar” karşılığının içinde bulunmayan şüpheli alacaklar için alacağın değerini ve
niteliğini göz önünde bulundurarak Şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Söz konusu karşılıklar,
bilançoda ‘Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı” hesabı altında
sınıtlandırılmıştır.
Hazine Müsteşarlığı’nın 20 Eylül 2010 ve 14 Ocak 2011 tarihli ve 2010/16 ve 2011,1 sayılı
genelgelerinde belirtilen esaslara göre rücu alacağına dayanak oluşturan hasarın ödeme tarihinden
itibaren üzerinden 6 ay (sigorta şirketlerinden alacaklar) ve 4 ay (gerçek ve diğer tüzel kişilerden
alacaklar) geçen rücu alacakları için de alacak karşılığı ayırmış, bu tutarlara ek olarak ise ilk defa 20
Eylül2010 tarihli ve 2010/16 sayılı genelge ile aktiflere alınan şahıslardan mutabakata bağlanmamış
rücu alacaklarının bahsedilen yöntemle karşılık ayrılmayan tutarları için de ihtiyad ek alacak karşılığı
ayr>lmıştır.
Finansal olmayan varlıklar:
Varlıkların taşıdıkları değer üzerinden paraya çevrilemeyeceği durumlarda, varlıklarda değer
düşüklüğü olup olmadığına bakılır. Varlıkların taşıdıkları değer, paraya çevrilebilecek tutarı aştığında
değer düşüklüğü karşılık gideri gelir tablosunda yansıtılır. Paraya çevrilebilecek tutar, varlığın net satış
fiyatı ve kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri, bir varlığın kullanımından ve ekonomik
ömrü sonunda satılmasından elde edilmesi öngörülen gelecekteki nakit akımlarının şimdiki değerini,
net satış fiyatı ise, satış hasılatından satış maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarı yansıtmaktadır.
Paraya çevrilebilecek tutar, belirlenebiliyorsa her bir kıymet için, belirlenemiyorsa kıymetin dahil olduğu
nakit akımı sağlayan grup için tahmin edilir. Geçmiş yıllarda ayrılan değer düşüklüğü karşılığı artık
geçerli değilse ya da daha düşük değerde bir karşılık aynlması gerekiyorsa ilgili tutar kadar geri çekilir
ve bu tutar gelir tablosuna yansıtılır.
Şirketin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal olmayan varlıklarında herhangi bir değer düşüklüğü
bulunmamaktadır (31 Aralık 2012— Yoktur).
2.10 Türev tinansal araçlar
Şirketin türev finansal araçları bulunmamaktadır (31 Aralık 2012- Yoktur),
2.11

Finansal varlıkların netleştirilmesi (mahsup edilmesi)

Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip
olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı
sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilançoda netleştinilerek gösterilmektedir.
2.12 Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, kasa ve bankalardaki vadeli ve vadesiz nakit para ile kredi kartı tutarlarını
içermektedir. Nakit benzeri değerler kolayca nakde dönüştürülebilir, vadesi 3 ayı geçmeyen ve değer
kaybetme riski bulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip yatırımlardır.
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Nakit ve nakit benzerleri elde etme maliyetleri toplamı ile gösterilmiştir.
Nakit akış tablosu
Nakit akış tablosunda yer alan nakit ve nakit benzerleri aşağıda gösterilmiştir:
31 Aralık2013

31 Aralık 2012

Kasa
Bankalar
vadesiz mevduat
-vadeli mevduat
Verilen çekler ve ödeme emirjeri
Bloke kredi kartları

786
109,125,139
4,708,110
104,417,029
(807,805)
42,605,192

78
44,407,833
886,774
43,521,059

Nakit ve nakit benzerleri

150,923,312

67,234,631

Bloke vadeli mevduatlar
Vadesi 3 ayı aşan vadeli mevduat
Faiz Tahakkuku

(19,700,000)
(74,104,800)
(1,150,651)

(13,430,000)
(2,300564)
(336,281)

55,967,861

51,167,786

-

Nakit akış tablosuna baz olan nakit ve nakit benzerleri

-

22,826,720

2.13 Sermaye
2.13.1 31 Aralık2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı
aşağıdaki gibidir
2012 47,600,000
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirketin nominal sermayesi 53,600,000 TL (31 Aralık
Aralık 2012—
(31
53,600,000
değerde
nominal
TL
1
biri
her
sermayesi
çıkarılmış
TL)’dir. Şirketin
dağılımı
bazında
ortaklar
payların
itibarıyla
tarihleri
Bilanço
.
oluşmaktadır
paydan
adet
47.600,000)
aşağıda gösterilmiştir:
-

Ortaklık adı
Türkapital Holding B.S.C,C.
First Takalul lns.Co.JÇ.S.C.
Kuveyt Turk Katılım Bankası A.Ş.
Al Muthanna lnvestment Co.K.S.C.C.
Autoland Otomotiv San.ve Tic. A.Ş.
Nominal sermaye

31 Aralık2013
Pay tutarı
Pay oranı
TL
%

Pay oranı
%

31 Aralık2012
Pay tutan
TL

%53.00
%35.00
%6.99
%5.00
%0.01

28,408,000
16,760,000
3,751,866
2,680,000
134

%53.00
%35,00
%6.99
%5.00
%0.01

25,226,000
16,660,000
3,331,881
2,380,000
119

%100.00

63,600,000

%100.00

47600,000

Odenmemiş sermaye

-

53,600,000

Ödenmiş sermaye
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Şirket, 22 Şubat 2013 tarihli 11 nolu Yönetim Kurulu kararı ile 2013 yıllı içerisinde 6,000,000 TL

sermaye artırımına karar vermiş ve 2013 yılı Eylül ayı içerisinde tamamı ödenmiştir. 2013 yılı içinde
Şirket’in sermayesinin %10’unu, %20’sini, %33’ünü ya da %50’sini aşması sonucunu doğuran ve bir
ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren hisse devirleri
bulunmamaktadır.
2.14 Sigorta ve yatırım sözleşmeleri sınıflandırma
-

Sigorta sözleşmeleri
Sigorta sözleşmeleri sigorta riskini transler eden sözleşmelerdir. Sigorta sözleşmeleri sigortalıyı hasar
olayının olumsuz ekonomik sonuçlarına karşı sigorta poliçesinde taahhüt edilen şart ve koşullar altında
korur. Şirket tarafından üretilen başlıca sigorta sözleşmeleri yangın ve doğal afetler, nakliyat, kara
araçlan, raylı araçlar, hava araçları, su araçları, kaza, genel sorumluluk, kara araçları sorumluluk, su
araçları sorumluluk, hava araçları sorumluluk, genel zararlar, emniyeti suistimal, finansal kayıplar
sözleşmeleridir. Şirketin 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle faaliyetleri ile ilgili tüm
sözleşmeleri sigorta sözleşmelerinden oluşmakta olup yatırım sözleşmesi bulunmamaktadır.
Reasürans sözleşmeleri
Şirket, faaliyet gösterdiği branşlardaki sigorta risklerini reasürör şirketlere reasürans sözleşmeleri
çerçevesinde devretmektedir. Reasürans varlıkları reasürans şirketlerinden alacak rakamlarını ifade
etmektedir. Reasürans varlıklarındaki değer düşüklüğü rapor tarihi itibariyle değerlendirilmektedir.
Reasürans sözleşmelerine ilişkin gelir ve giderler, tahakkuk ettikleri tarihte kar zarar hesaplarında
dönemsellik ilkesi göz önünde bulundurulerak muhasebeleşbrilir.
Reasürans anlaşmaları, Şirketin sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan
kaldırmaz, finansal tablolarda mevcut olan sigorta riskini transfer etmez.
Yazılan primler ve oluşan hasarlar finansal tablolarda brüt ve reasürans hissesi ayrı olarak
gösterilmektedir.
Reasürans varlıkları ve borçları, sözleşme sona erdiğinde finansal tablolardan çıkartılır.
2.15 Sigorta ve yatırım sözleşmelerinde isteğe bağlı katılım özellikleri
Yoktur (31 Aralık 2012— Yoktur).
2.16

isteğe bağlı katılım özelliği olmayan yatırım sözleşmeleri

Yoktur (31 Aralık 2012— Yoktur).
2.17

Borçlar

Sözleşmeye dayalı finansal yükümlülükler:
o

•

başka bir işletmeye nakit veya bir başka finansal varlık vermeyi öngören, veya
işletmenin bir başka işletmeyle finansal araçlarını, işletmenin aleyhinde olacak şekilde karşılıklı
olarak değiştirmesini öngören sözleşmeye dayalı yükümlülüklerdir.

Şirketin bilanço tarihleri itibariyle kredi borcu bulunmamaktadır.
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2.18 Vergiler
Kurumlar Vergisi
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2013 yılı için %20’dir (2012: %20). Kurumlar vergisi oranı kurumların
ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi
yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi> ve indirimlerin indirilmesi sonucu
bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kür dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında
kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopala tabidir. Knn sermayeye
ilavesi, l<r dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Kurumlar üçer aylık mali krları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen
ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen
geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak
kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutan kalması durumunda
bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer mali borçlara da mahsup edilebilir.
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan krların %759,
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle
özsermayede tutulması şartı ile vergiden istisnadır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl krlarından mahsup
edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden
dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. 8ununla beraber,
vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem
tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
Edelenmiş gelir vergisi
Ehelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü melodu dikkate alınarak, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada
yansıtılan değerleri ile yasal vergi hesabındaki bazları arasındaki geçici farklardan oluşan vergi etkileri
dikkate alınarak yansıtılmalıdır. Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün vergilendirilebilir tüm geçici farklar
üzerinden hesaplanması gerekmektedir.
Ertelenmiş vergi varlıklarının, indirilebilir geçici farkların ve kullanılmamış vergi zararlarının ileride
indirilebilmesi için yeterli karların oluşması mümkün görünüyorsa, geçici farklar ve kullanılmamış vergi
zararları üzerinden hesaplanması gerekmektedir.
Şirket ertelenmiş vergi aktif ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle finansal tablolarına yansıtmıştır.
Ertelenmiş vergi, varlıkların olustuğu veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olması
beklenen vergi oranlan üzerinden hesaplanır ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir.
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Bununla birlikte, ertelenen vergi, aynı veya farklı bir dönemde doğrudan öz sermaye ile ilişkilendirilen
vadıklarla ilgili ise doğrudan öz sermaye hesap grubu4a ilişkilendirilir.
2.19 Çalışanlara sağlanan faydalar
Tanımlanan fayda planı:
Şirket, yürürlükteki iş Kanunu uyarınca istifalar ve haklı nedenler dışındaki işten çıkarmalarda ve
emeklilik halinde personele tazminat ödemek durumundadır. Bu tazminat, 31 Aralık 2013 tarihi
itibariyle işten çıkarma veya emeklilik tarihine kadar çalışılan her yıl için 3,254 TL’yi geçmemek şartı ile
30 günlük ücret karsılığıdır (31 Aralık 2012— 3034 TL).
1 Ocak 2014 tarihi itibariyle kıdem tazminatı tavanı 3,438 TL’ye yükseltilmiştir.
Kıdem tazminatına ilişkin yükümlülüklerin “Çalışanlara Sağlanan Faydalara ilişkin Türkiye Muhasebe
Standardı” (“TMS 19”) hükümleri çerçevesinde belirli aktüeryal tahminler kullanılarak tüm çalışanların
gelecekteki olası yükümlülük tutarlarının tahmini karşılığının net bugünkü değeri üzerinden
hesaplanması gerekmektedir. Dolayısıyla 31 Aralık 2013 (31 Aralık 2012— Yoktur> tarihi itibariyle ilgili
yükümlülükler için aktüeryal hesaplama yapılmış ve özsermaye altındaki özel fonlar içerisinde 109,940
TL olarak kayıtlara alınmıştır.
Tanımlanan katkı planı:
Şirket, Sosyal Sigortalar Kurumuna zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Şirketin bu
primleri Ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde
personel giderlerine yansıtılmaktadır.
2.20

Karşılıklar

Karşılıklar, şeria bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar
Karşılıklar ancak ve ancak Şirketin geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü
(yasal ya da yapısal) varsa ve bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan
kaynakların elden çıkması olasılığı mevcutsa ve gerçekleşecek yükümlülüğün miktarı güvenilir bir
şekilde tahmin edilebiliyorsa kayıtlara alınmaktadır. Paranın zaman içindeki değer kaybı önem
kazandığında, karşılıklar paranın zaman değerini <ve uygun ise yükümlülüğe özel riskleri> yansıtan cari
piyasa tahminlednin vergi öncesi oranı ile gelecekteki nakit akımlarının iskonto edilmesi sonucu
hesaplanmaktadır.

Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise finansal
tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise finansal tablolara
yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihlimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır.
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Sigortacılık teknik kaşı!ıkları
a)

l<azanılmamış primler karşılığı:

Kazanılmamış primler karşılığı, 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve
1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik
Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara ilişkin Yönetmelik” (Teknik Karşılıklar
Yönetmeliği) uyarınca 1 Ocak-31 Aralık 2013 dönemi içinde yapılan ve bilanço tarihi itibariyle
yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerin herhangi bir indirim yapılmaksızın
brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemine sarkan kısmından oluşmaktadır. Nakliyat sigorta
sözleşmelerinde ise ilgili karşılık son üç ayda yazılan net primlerin %50’si alınarak hesaplanmaktadır.
Hazine Müsteşarlığı’nın 27 Mart 2009 tarihinde yayınladığı “Teknik Karşılıklar ile ilgili Mevzuatın
Uygulanmasına llişkin Sektör Duyurusu” itibariyle kazanılmamış primler karşılığında dikkate alınan
poliçelerin başlangıç ve bitiş larihleri öğleyin saat 12:00 olarak varsayılarak, tüm poliçeler düzenlendiği
gün ile bitiş günü için yarım gün olarak dikkate alınır.
Kazanılmamış primler karşılığı reasürör payı tutarının hesabında yürürlükte bulunan reasürans
anlaşmalarının şartları dikkate alınmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 134,526,233 TL
(31 Aralık 2012—71,283,816 TL) kazanılmamış primler karşılığı, 24,621,786 TL (31 Aralık 2012—
15,246,669 TL> kazanılmamış primler karşılığı reasürans payı ayırmıştır.
Bölüşmesiz reasürans anlaşmaları için tahakkuk etmiş tutadarın gelecek dönem veya dönemlere
isabet eden kısmı ertelenmiş giderler hesabında takip edilir. Finansal tablolarda 31 Aralık 2013 tarihi
itibariyle edelenmiş gider yoktur <31 Aralık 2012— Yoktur).
Şirket yazılan primler için aracılara ödenen komisyonlar ile reasürörlere devredilen primler nedeniyle
alınan komisyonlann gelecek dönem veya dönemlere isabet eden kısmını bilançolarda sırası ile
ertelenmiş giderler (gelecek aylara ait giderler) ve edelenmiş gelirler <gelecek aylara ait gelirler>
hesaplarında, gelir tablolarında ise faaliyet giderleri hesabı altında netleştirerek takip etmektedir.
Finansal tablolara 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 21,069,043 TL (31 Aralık 2012— 11,694,702 TL)
tutarında edelenmiş komisyon gideri ve 4,1 53,g57 TL (31 Aralık 2012— 2,732,341 TL> tutarında
edelenmiş komisyon geliri olarak yansıtılmıştır.
b)

Devam eden riskler karşilığı:

1 Ocak 2008 tarihinden itibaren düzenlenen sigorta sözleşmeleri için Teknik Karşılıklar Yönetmeliği
uyarınca devam eden riskler karşılığı, sigorta sözleşmesinin süresi boyunca üstlenilen risk düzeyi ile
kazanılan primlerin zamana bağlı dağılımının uyumlu olmadığı kabul edilen sigorta branşlarında,
kazanılmamış primler karşılığının Şirketin taşıdığı risk ve beklenen masraf düzeyine göre yetersiz
kalması halinde ayrılmaktadır.
Şirketler devam eden riskler karşılığı ayırırken, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri dolayısıyla
ortaya çıkabilecek tazminatların ilgili sözleşmeler için ayrılmış kazanılmamış primler karşılığından fazla
olma ihtimaline karşı, her hesap dönemi itibarıyla, son 12 ayı kapsayacak şekilde yeterlilik testi
yapmak zorundadır. Hazine Müsteşadığı’n:a belirlenecek branşlar için beklenen hasar prim oranının
%95’in üzerinde olması halinde, %95’i aşan oranın net kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması
sonucunda bulunan tutar net devam eden riskler karşılığı, %95’i aşan oranın brüt kazanılmamış
primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar brüt devam eden riskler karşılığı olarak
finansal tablolarda yer alır. Brüt tutar ile net tutar arasındaki fark ise reasürör payı olarak dikkate alınır.
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Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenecek branşlar için beklenen hasar prim oranının %95m üzerinde
olması halinde, %95’i aşan oranın net kazanılmamış phmler karşılığı ile çarpılması sonucunda
bulunan tutar net devam eden riskler karşılığı, %95’i aşan oranın brüt kazanılmamış primler karşılığı
ile çarpılması sonucunda bulunan tutar brüt devam eden riskler karşılığı olarak finansal tablolarda yer
alır. Brüt tutar ile net tutar arasındaki fark ise reasürör payı olarak dikkate alınır.
Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle devam eden riskler karşılığı hesaplaması yapmış fakat karşılık
çıkmamıştır. Şirketin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle devam eden riskler karşılığı hesaplaması yapmış
fakat hesaplamada karşılık çıkmadığından ayırmamıştır.
c)

Muallak hasar ve tazminat karşılığı:

Şirket, yıl sonu itibariyle ihbar edilmiş ve henüz ödenmemiş hasar dosyalarına ait tüm mükellefiyetler
için hasar ve tazminat karşılığı ayırmaktadır. Muallak hasar ve tazminat karşılığı eksper raporlarına
veya sigortalı ile eksperin değerlendirmelerine uygun olarak belirlenmektedir. Şirket, 31 Aralık 2013
tarihi itibariyle 36,601,897 TL (31 Aralık 2012—14,703,276 TL) tutarında toplam net muallak hasar
karşılığı ayırmıştır.
Sigorta şirketlerinin ayrıca1 bilanço tarihleri itibariyle gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve
tazminat bedelleri için ilave muallak hasar karşılığı ayırması gerekmektedir. Gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş hasar ve tazminat bedellerinin hesaplanması sırasında, Şirket bedellerle ilgili olarak son
beş yıllık sonuçları dikkate almalıdır. Şirket hayat dışı branşlarında sigorlacılık faaliyetlerine 16 Aralık
2009 tarihlerinde başlamış olup gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri
hesaplamasında kullanabileceği istatistiki verisi sınırlıdır, Bu nedenle Şirket, aktüermnin görüşü
doğrultusunda, hesaplama yapılırken sektör ortalamaşını esas alınmıştır. Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi
ilibariyle 11,422,226 TL (31 Aralık 2012— 4,972,385 TL) brüt gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş
hasar karşılığı, 1,673,859 TL (31 Aralık 2012— 242,273 TL) gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş
hasar reasürans payı ayırmıştır.
Sigorta şirketleri Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenen esaslar çerçevesinde yeni faaliyete başlanan
branşlarda, faaliyete başlanan tarihten itibaren beş yıl boyunca her hesap döneminde branşlar
itibariyle muallak tazminat karşılığı yeterlilik tablosu düzenlemek zorundadır. Bu tablo sigorta
şirketlerinin ayırdığı muallak tazminat karşılığının, bu karşılıkların konusu olan dosyalar için fiilen
ödenmiş olan hasar ve tazminatlar toplamına oranını gösterir. Bu oranın, cari hesap dönemi hariç
olmak üzere, son beş yıllık ortalamasının %1 00’ün altında olması halinde, cari hesap döneminde bu
oran ile %100’ün altında kalan kısmı arasındaki fark için muallak hasar ve tazminat karşılığı yeterlilik
farkı hesaplanıp kayıtlara yansıtılmaktadır. Şirketin, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 9,321,845 TL net
yeterlilik hesaplaması yapılmış ve kayıtlara yansıtılmıştır (31 Aralık 2012—1,365,672 TL).
d>

2011/18 sayılı “Sosyal Güvenlik kurumuna Tedavi Masraflanna ilişkin Yapılan Ödemelerin
Muhasebe/eştirilmesine ve Sigodacıhk Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair
Genelge>’ kapsamında Trafik Kazaları Tedavi Masrafiarına ilişkin Yapılan Yeni Düzenleme
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25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “6111 sayılı Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 59’uncu
maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98’inci maddesi değiştirilmiştir.
Bahse konu Kanunun 59’uncu maddesiyle, 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren, trafik kazalarına sağlık
teminatı sağlayan zorunlu sigortalarda; sigorta şirketlerince yazılan primlerin %15’ini aşmamak üzere
Hazine Müşteşarlığınca belirlenecek tutarın Sosyal Güvenlik Kurumu’na (“SGK”) aktarılmasını ve bu
aktarımla birlikte sigorta şirketlerinin trajik kazalarından kaynaklanan yaralanmalar neticesinde ortaya
çıkan tedavi giderlerine ilişkin sorumluluklarının SGK’ ya devredildiği hükme bağlanmaktadır. Yine aynı
Kanun’un Geçici 1 ‘inci maddesi ile 59’uncu madde kapsamında aktarılacak tutann %20’sini aşmamak
üzere Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek tutarın SGK’ya aktarılması ile 25 Şubat 2011 tarihinden
önce trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmalara ilişkin sunulan tedavi hizmetlerinin de SGK
tarafından karşılanacağı hükme bağlanmıştır.
Bu çerçevede Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ile Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza
Sigortası kapsamında tedavi masraflarının ödenmesine ilişkin usul ve esaslar 27 Ağustos 2011 tarih
ve 28038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Trafik Kazaları Nedeniyle llgililere Sunulan Sağlık
Hizmet Bedellerinin Tahsiline Ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve 2011/17 sayılı Genelge
ile düzenlenmiştir. Söz konusu uygulamaların muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ise
2011/la sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumuna Tedavi Masraflarına ilişkin Yapılan Odemelerin
Muhasebeleştirilmesine ve Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Genelge”
ile 30 Eylül2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek şekilde açıklanmıştır,
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle SGK’ya olan borçlar diğer borçlar altında 2,753,241TL tutarındadır. (31
Aralık 2012-1,461,200 Kısa vadeli 1,428,401 Uzun vadeli).
e)

Dengeleme karşdığ:

Şirket, Hazine Müsteşarlığı’nın 7 Ağustos 2007 tarihli ve 26606 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan
Teknik Karşılıkları Yönetmeliği çerçevesinde dengeleme karşılığı hesaplamaktadır.
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca sigorta şirketleri, takip eden hesap dönemlerinde meydana
gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere
kredi deprem teminatları içeren sigorta sözleşmeleri için dengeleme karşılığı ayırmak zorundadırlar.
Söz konusu karşılık her bir yıla tekabül eden net deprem ve kredi primlerinin %12’si oranında
hesaplanır. Net primin hesaplanmasında, bölüşmesiz reasürans anlaşmalan için tahakkuk eden
tutarlar devredilen prim olarak kabul edilir.
Şirket 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 1523,664 TL (31 Aralık 2012— 805,177 TL) dengeleme karşılığı
ayırmıştı r.
2.21

Gelirlerin muhasebeleştirilmesi

Prim gelirleri
Yazılan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller çıktıktan sonra kalan tutarı
ifade etmektedir. Prim gelirleri, yazılan primler üzerinden kazanılmamış prim karşılığı ayrılması
suretiyle tahakkuk esasına göre finansal tablolara yansıtılmaktadır.
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Komisyon gelirleri ve giderleri

Yazılan primler ile ilgili ödenen komisyonlar ve reasürans şirketlerine devredilen primler ile ilgili alınan
komisyon gelirleri cari dönem içinde tahakkuk ettirilir. Tahakkuk esasına göre takip edilen alınan ve
ödenen komisyonlar gelir tablosunda netleştirilmiş olarak faaliyet giderleri hesabı altında bilançoda ise,
sırasıyla, gelecek aylara ait gelirler ve giderler hesaplarında izlenmektedir.
Rücu ve sovtaj gelirleri
Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan tinansal tablolannda Hazine Müsteşarlığı’nın 18 Ocak
2005 tarihli B,02.1.HM.O.SGM.0.3.1.1 sayılı yazısına istinaden oluşan hasar ödemeleri ile ilgili rücu
gelirine hak kazanıldığı dönemde, sigorta şirketleri ve sulhen mutabık kalınan gerçek ve tüzel
kişilerden olan rücu alacaklarını tahakkuk esasına göre muhasebeleştirmektedir. Ayrıca, Hazine
Müsteşarlığı’nın 20 Eylül 2010 ve 14 Ocak 2011 tarihli ve 2010/16 ve 2011/1 sayılı genelgelerinde
belirtilen esaslara göre rücu alacağına dayanak oluşturan hasarın ödeme tarihinden itibaren üzerinden
6 ay (sigorta şirketlerinden alacaklar) ve 4 ay (gerçek ve diğer tüzel kişilerden alacaklar) geçen rücu
alacakları için de alacak karşılığı ayırması gerekmektedir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan
finansal tablolarda ise Şirket, rücu alacakları için karşılık ayrılıp ayrılmayacağını gözden geçirmiş,
219,961 TL rücu alacak karşılığı ayırmıştır. (31 Aralık 2012— 229,523 TL)
Kar payı geliri
Kar payı gelirleri ilgili dönemdeki gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

2.22 l<iralamalar
Şirketin bilanço tarihi itibariyle finansal kiralama sözleşmesi bulunmamaktadır, operasyonel kiralama
sözleşmesi olarak şirketin Autoland ile yaptığı taşıt kira sözleşmesi bulunmaktadır.
2.23

İlişkili taraflar

Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Şirket ile ilişkili sayılır:
Finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (bu Standartta ‘raporlayan işletme’ olarak kullanılacaktır)
ilişkili olan kişi veya işletmedir.
(a)

Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle
ilişkili sayılır:
Söz konusu kişinin,
(i)
(ii)
(hi)

raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması
durumunda,
raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici
personelinin bir üyesi olması durumunda.
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(b)

Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile
işkiV sayılır:
(i)
(ii)
(üi)
(iv)
v)

(vi)
(vii)

Işletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana
ortaklık, bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).
Işletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin)
iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde.
Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.
Işletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz
konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde.
Işletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporiayan işletmeyle iVşkili olan bir işletmenin
çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planlarının olması
halinde. Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir planının olması halinde, sponsor olan
işverenler de raporlayan işletme ile ilişkihdir.
Işletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol
edilmesi halinde.
(a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin
bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici
personelinin bir üyesi olması halinde.
ilişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların,
hizmetlerin ya da yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın
transferidir.

llişkili taratlarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynaklarını, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin
bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.
224

Diğer parasal bilanço kalemleri

Kayıtlı değerleri ile bilançoya yansıtılmıştır.
2.25

Bilanço tarihinden sonra odaya çıkan olaylar

Şirketin bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve bilanço tarihindeki durumunu etkileyebilecek olaylar
(düzeltme gerektiren olaylar) finansal tablolara yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli
bir önem arz ettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır.
2.26. 2011/23 sayılı “Gerçekleşmiş Ancak Raporlanmamış Tazminat Karşılığı (IBNR)
Hesaplamasınallişkin Açıklamalar Hakkında Genelge” Kapsamında “Dava Sürecindeki Hasar
Muallalcları” Ile Ilgili Düzenleme:
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal raporlamaları hakkında
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre °Şirket faaliyetlerinin, ikinci fıkrada belirtilen
konularda Müsteşarlıkça çıkarılacak tebliğler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik ile finansal tabloların
hazırlanma ve sunulma esaslanna ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirilmesi
esastır.” Aynı Yönetmeliğin 6.ıncı maddesinin birinci fıkrasında ise bilanço, “şirketlerin belirli bir
tarihteki iktisadi ve mali durumunu yansıtan, varlıklarını, borçlarını ve öz sermayelerini, aktif ve pasif
hesaplar şeklinde gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösteren tablo” olarak tanımlanmıştır,
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2.

Bu çerçevede finansal raporların gerçek durumu yansıtabilmesi adına 2011/23 sayılı genelge ile dava
sürecinde olan dosyalar için kazanma ve kaybetme ihtimalinin değerlendirilmesi suretiyle karşılık
ayrılması gerektiği ve dava sürecinde olan dosyalar için hangi esaslara göre muallak tazminat
karşılığından indirim yapılabileceği belirtilmiştir.
ilgili genelgede belirtilen esaslara uygun olarak davanın sonuçlanma tarihi dikkate alınarak
hesapiamanın yapıldığı 1 Ocak 2013-31 Aralık 2013 dönemi sonundan geriye doğru son beş yıllık
gerşekleşmelere göre alt branşlar itibariyle aleyhe açılan davaların tutarları üzerinden kazanma oranı
hesaplanmış ve bu kazanma oranına göre dava sürecinde olan dosyalar işin tahakkuk ettirilen muallak
dosyalardan 1238445 TL net 1,122,731 TL (31 Aralık 2012: Brüt 512,429 TL, Net 476,496 TL)
indirim yapılmış olup, alt branş bazında kullanılan kazanma oranlarına aşağıda yer verilmiştir.
31 Aralık 2013
Branş
Zorunlu Trafik Sigortası
Motorlu Kara Taşıtıarı Sigortası
İnşaat Sigortası

Kazanma oranı (%)

Brüt

Net

1500
15,00
15,00

1069,570
157,875
11,000

965,981
150,304
6446

1,238,445

1.122,731

Kazanma orani (%)

Brüt

Net

15,00
15,00

362359
150,070

354,428

512,429

476498

Topıam
31 Aralık2012
Branş
Zomntu Tralik Sigortası
Molodu Kara Taşıtıarı Sigortası
Topıam

122,070

227. Karşılaştırmalı bilgiler
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirketin cari dönem finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak bazı rlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların
sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldöğünde yeniden
sınıflandırılır. 31 Aralık 2012 tarihli linansal tablolar üzerinde yapılan sınıflandırma işlemleri aşağıdaki
gibidir:
izin karşılıkları sınıflaması
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren değişiklikler le hak edildikleri tarihe göre değil bu
haklar için işletrneden ekonomik değerlerin muhtemel çıkış tarihini dikkate alarak sınıflandırmayı
getirmiştir. Buna bağlı olarak daha önce tamamı kısa vade olarak sınıflandırılan izin karşılıkları Şirket
tarafından tekrar değerlendirilmitir. Değerlendirme her çalışan için birikmiş izninin mevcut izin
kullanım ve hak ediş oranları dikkate alınarak yapılmış ve bunun sonucunda 31 Aralık 2012 tarihi
itibariyle 117,527 TL tutarındaki izin karşılıkları, diğer uzun vadeli yükümlülükler altına
sı nıflandı rılm ıştı r.
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Ertelenmiş vergi varlığı

-

Şirketin ertelenmiş vergi varlıkları 31 Aralık 2012865,549 TL olarak kayıtlara alınmış olup, diğer cari
varlıklarda gösterilmiş olan ertelenmiş vergi varlığı diğer cari olmayan varlıklar altında
sınıf landırılmıştır.
3.

Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri

Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını
etkileyecek, bilanço tarihi itibariyle vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi
itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir.
Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden
geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna
yansıtılmaktadırlar. Kullanılan tahminler, başlıca; sigorta muallak hasar ve tazminat karşılıkları, diğer
teknik karşılıklar ve varlıkların değer düşüklüğü karşılıkları ile bağlantılı olup ilgili dipnotlarda bu tahmin
ve varsayımlar detaylanyla açıklanmıştır. Bunların dışında tinansal tabloların hazırlanmasında
kullanılan önemli tahminler aşağıda yer almaktadır:
Kıdem tazminatı karşılığı:
Şirket, ilişikteki finansal tablolarda kıdem tazminatı karşılığını aktüeryal varsayımlar kullanarak
hesaplamış ve kayıtlarına yansıtmıştır. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden/varsayımlardan farklı
olabilmektedir. Şirket’in, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, kıdem tazminatı yükümlülüğü 465,653 TL’dir
(31 Aralık 2012— 224,667 TL).
Ertelenmiş vergi:
Ertelenmis vergi varlıkları gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan ve birikmiş
zararlardan faydalanmanın kuwetle muhtemel olması durumunda kaydedilmektedir. Kaydedilecek
olan ertelenmiş vergi varlıkların tutarı belirlenirken gelecekte oluşabilecek olan vergilendirilebilir karlara
ilişkin önemli tahminler ve değerlendirmeler yapmak gerekmektedir. Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi
itibariyle 596,235 TL net ertelenmis vergi varlığı (31 Aralık 2012— 865,549 TL) hesaplamış ve
kayıtlarına almıştır.
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4.

Sigorta ve finansal riskin yönetimi

Sigorta riski
Şirketin sigorta poliçeleri ile ilgili ana riski gerçekleşen hasar ve hasar ödemelerinin beklentilerin
üzerinde olmasıdır. Dolayısıyla Şirketin sigorta riskini yönetmedeki ana hedefi bu yükümlülükleri
karşılayacak yeterli sigortacılık karşılıklarının bulunduğundan emin olmaktır.
Şirket, elementer alanda faaliyet göstermekte olup aşağıdaki ana branşlarda poliçe tanzim etmektedir
D

•
•
•
•
o

•
o
o
o

•
•
o
°

Yangın ve doğal afetler
Nakliyat
Kara araçları
Kaza
Genel sorumluluk
Kara araçları sorumluluk
Genel zararlar
Emniyeti suistimal
Finansal kayıplar
Su araçları
Hukuksal koruma
Uzun süreli ferdi kaza
Hastalık/Sağlık
Destek

Şirket, Hazine Müsteşarlığı’ndan 2 Aralık 2009 tarihi itibariyle aldığı ruhsatname ile yukarıda belirtilen
branşlarda faaliyette bulunmaya başlamıştır.
Nakliyat branşında genelde kısa süreli, taşımanın yapıldığı süre içinde, mühendislik ana branşında
inşaat-montaj polişelerinde proje süresince, diğer ürünlerde ise genelde 12 aylık poliçeler tanzim
edilmektedir. Şirketin yönetmesi gereken belli başlı riskler deprem, sel, fırtına vb. doğal afetler ile yangın,
kaza ve hırsızlık riskleridir. Bu branşlarda, tarife sistemi olduğundan dolayı risklerin yönetimi fiyatlama ve
segmentasyon yoluyla yapılmaktadır. Ayrıca Şirket uluslararası genel kabullere dayanarak hem risk
bazında hem de katastrofik bir hasar sonucunda gelebilecek tazminat taleplerini karşılamak üzere
reasürans desteği almaktadır.
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4.

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle hayat dışı sigorta branşları ile ilgili verilen sigorta
:eminatları aşağıdaki gibidir:

Kara araçları
Kara araçları sorumluluk
Ferdi Kaza
Kaza
Genel sorumluluk
Yangın ve doğal afetler
Genel zararlar
Nakliyat
Su Araçları
Emniyeti Suistimal

31 Aralık2013

31 Aralık2012

2,611,101,000
1,338,678,779,000
4,242,770,000
394,800,000
2,627,260,000
76,503,808,000
5,469,658,000
1,232,905,000
2,774,000
47,150,000

2,090353,000
551 ,865,895,000
2,631,348000
276,000,000
2,B59,655,000
57,331984,000
4,294,412,000
718,751000
3,381,000
43,31 8,000

Finansal Kayıplar

101,905,000

17,009,000

Hukuksal Koruma
Uzun Süreli Ferdi Kaza
Hastalık-Sağlık

675,727,000
55,860,000
17,739,000

472,538,000
123,382,000
2,474,000

1,432,662,236,000

622,730,500,000

Finansal risk yönetimi

Şirketin kullandığı belli başlı finansal araçlar, nakit, vadeli banka mevduatları ve esas faaliyetlerden
olan alacaklardır. Şirket kullandığı finansal araçlar ve sigorta sözleşmesi yükümlülükleri dolayısıyla
çeşitli finansal risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Kullanılan araçlardan kaynaklanan riskler piyasa
riski, yabancı para riski, likidite riski ve kredi riskidir. Şirket yönetimi bu riskleri aşağıda belirtildiği gibi
yönetmektedir.
fr)

Piyasa riski

1)

Fiyat riski
Şirket piyasa fiyatıyla değerlenen finansal varlıklara sahip olduğundan fiyat riskine maruz kalmaktadır.
Asağıdaki tabloda, diğer bütün değişkenlerin sabit kalması koşuluyla, Şirket’in portföyündeki satılmaya
hazır finansal vadıkları oluşturan hisse senetlerinin piyasa fiyatlannda %5 değer artış/(azalışının)
Şirketin varlıkları üzerindeki etkisi gösterilmektedir.
31 Aralık 2013
Kar zarar
üzerindeki etkisi

Piyasa fiyat artışı/(azalışı)

41,738
(41,738>

%5
(%5)

(3B)

31 Aralık 2012
Kar zarar
üzerindeki etkisi
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ii)

Kar payı oranları riski

Şirket yatırımlarını katılım bankalarında değerlemekte olup kar payı oranlarındaki dalgalanmalar Şirket
için bir risk unsuru oluşturmaktadır.
Aşağıdaki tabloda, diğer bütün değişkenlerin sabit kalması koşuluyla, Şirketin 31 Aralık 2013 ve
31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle portlöyündeki vadeli mevduat hesabında yer alan kar payı oranlarında
%5 değer artış/(azalışının) Şirketin net kar/zararı üzerindeki etkisi gösterilmektedir:

l<ar payı oranı artışıl(azalışı)

31 Aralık2013
Kar zarar

31 Aralık2012
Kar zarar

üzerindeki etkisi

üzerindeki etkisi

57,126
(57,126)

16,1 95
(16,195)

%5
(%5)

ili)

Kur riski

Kur riski Şirketin yabancı para borç ve varlıklara sahip olmasından ve bunların TL’ye çevrilmesi
sırasında yabancı para kuru değişikliklerinden doğan kur riskinden kaynaklanmaktadır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirketin yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir:
ABD Doları

TL
karşılığı

Euro

TL
karşılığı

TDplam
TL karşılığı

Nakit ve nakit benzeri değerler
Sigoflacılık faaliyetlerinden alacaklar

63,428
2,148,783

135,375
4,586,148

8,093
167,357

23,767
491,445

159,1 42
5,077,593

Toplam aktitler

2,21 2,211

4.721,523

175,450

515,212

5,236,735

Sigortacılık taaliyetlerinden borçlar

(186,862)

(398,519)

(35,600>

(104,539)

(503,358)

Toplam pasifler

(1 86,862)

<398,819)

(35,600)

(1 04,539)

(503,358)

Yabancı para pozisyonu, net

2,025,349

4,322,704

139,850

410,673

4,733,377

31 Aralık 2013

ABD Doları

TL
karşılığı

Euro

TL
karşılığı

Toplam
TL karşııığı

Nakit ve nakit benzeri değerler
Sigodacılık taaliyedehnden alacaklar

6,178.764
354,631

11,014,264
632,165

1,969
1 70,625

4,630
401,260

1101 6,894
1,033,425

Toplam aktifler

8,533,395

11,646,429

172,594

405,890

12,052,319

Sigodacılık faaliyetlerinden borçlar

(23,493)

(41,890)

(35,826)

(84,252)

(126,142)

Toplam pasiller

<23,499)

(41,890)

(35,826)

(84,252)

(126,142)

6,509,896

11,604,539

136,768

321,638

11,926,177

31 Aralık 2012

Yabancı para pozisyonu, net
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4.

Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)

Aşağıdaki tabloda, diğer bütün değişkenlerin sabit kalması koşuluyla, Şirketin mali tablolarındaki
yabancı paraların TL karşısında %10’luk değer art ışının/(azalışının), vergi öncesi kar seviyesinde
etkisi gösterilmektedir:

Para birimi

Kur değer
artışı! (azahşı)

Vergi öncesi kar
üzerindeki etkisi

%10
(%10)
%10
(%10)

432,270
(432,270>
41,067
(41,067)

%10
(%10)
%10
(%10)

1,1 60,454
(1,160,454)
32,164
(32,164)

31 Aralık2013
ABD Doları
Euro
31 Aralık 2012
ABD Doları
Euro
(b)

Kredi riski

Kredi riski Şirket’in, karşılıklı ilişki içinde bulunduğu üçüncü tarafların yapılan sözleşme gereklerine
uymayarak yükümlülüklerini tamamen veya kısmen zamanında yerine getirememelerinden dolayı
Şirket’in karsılaşacağı durumu ifade eder. Şirket1 kredi riskini ilişkide bulunduğu tarafların güvenilirliğini
sürekli değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır. Şirket, faaliyet konusunu dikkate alacak kredi riskini
gerekli gördüğü durumlarda teminat almak suretiyle yönetmektedir.
Şirketin 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle sigortacılık faaliyetlerinden kredi riskine
maruz kalan maksimum tutar 188,577,647 TL’dir (31 Aralık 2012— 93,802,277 TL).
(c)

Likidite riski

Likidite riski bir şirketin fonlanma ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Şirket likidite riskini bağlı olduğu
grubun likidite risk politikalarına uyumu çerçevesinde dönemsel olarak ölçmekte ve
değerlendirmektedir. Şirketin 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle, vade tarihlerine göre,
indirgenmemiş ticari borçların ve finansal borçlarının vade dağılımları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013

1 yıldan az

Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar
SGK’ya borçlar
ilişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
Personele borçlar

(5,453,154)
(2,753,241)

1 yıl -5 yıl

5 yıldan uzun

Toplam
(5,453,154>
(2,753,241)

-

-

-

-

-

-

-

-

(263,084)

-

-

(263,084)

-

-

-

-

-

(8,469,479)
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4.

Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)

31 Aralık 2012

1 yıldan az

Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar
SGK’ya borçlar
ilişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
Personele borçlar

1 yıl -5 yıl

(5734,398)

5 yıldan uzun

-

(1,461,200)
(184)
(66,244)
(177)

(1,428,401)

(7,262,203)

(1,428,401)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toplam
(5,734,398)
(2,889,601)
(184)
(66,244)
(177)
(8,690,604)

Sermaye yönetimi
Sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemeler Hazine Müsteşarlığı’nın 19 Ocak 2008 tarihli ve 26761
numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye
Yeterliliklerinin Olçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliği” çerçevesinde 6 aylık dönemler
itibariyle hesaplanmaktadır. Şirket’in sermaye yönetiminin esas amacı, Şirket’in operasyonlarını
sürdürebilmek için güçlü bir sermaye yapısını oluşturabilmek ve devam ettirebilmek ile Şirket
ortaklarına sağladığı değeri maksimize etmektir.
Şirket, Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine ilişkin Yönetmelik Madde 1 Da göre Haziran ve Aralık dönemlerinde olmak üzere
yılda iki defa asgari gerekli özsermaye hesaplamakta olup, rapor tarihi itibariyle 31 Aralık 2013
tarihinde sermaye eksiği 12,563,169 TL dir. (31 Aralık 2012— Sermaye eksiği 4,697,316 TL)
olarak hesaplanmıştır.
—

—

Şirket, 5 Aralık 2013 tarihli 24 no’lu Yönetim Kurulu kararı 2014 yılı içerisinde yaklaşık 18,000,000 TL
sermaye artırımına karar vermiştir. 2013 yılı içinde Şirketin sermayesinin %l0’unu, %20’sini, %33’ünü
ya da %50’sini aşması sonucunu doğuran ve bir ortağa ait payların yukarıdaki oranlann altına
düşmesi sonucunu veren hisse devirleri bulunmamaktadır.
5.

Bölüm bilgileri

Bölüm bilgileri ile ilgili bilgilere 2.3 no’lu dipnotta yer verilmiştir.
6.

Maddi duran varlıklar

6.1

Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 1,243,790 TL
(1 Ocak—31 Aralık 2012—1,150,763 TL).

6.1.1 Amoflisman giderleri :569,379 TL (1 Ocak—31 Aralık 2012— 426,323 TL).
6.1.2 Itfa ve tükenme payları : 674,411 TL (1 Ocak—31 Aralık 2012— 724,440 TL).
62

Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin
amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): Yoktur.

6.3

Cari dönemde duran varlık hareketleri:

6.3.1 Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: Satın alınan, imal veya
inşa edilen maddi duran vadıkların maliyeti: 1,135,312 TL (1 Ocak—31 Aralık 2012: 498,657
TL).
6.3.2 Satın alınan maddi olmayan duran varlıkların maliyeti: Satın alınan maddi olmayan duran
varlıklann maliyeti: 933,039 TL (1 Ocak —31 Aralık 2012— 683,058 TL).

(41)

Neova Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
Finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı>
(Para birimi Aksi belirtilmedikçe Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
-

6.

Maddi duran varlıklar (devamı)

6.3.3 Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti: (31 Aralık 2012

-

Yoktur).

6.3.4 Cari dönemde ortaya çıkan değerlenıe artışları: (31 Aralık 2012- Yoktur).
6.3.5 Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlama
derecesi: (31 Aralık 2012- Yoktur>.
Maddi duran varlık hareket tablosu:
çıkışıar

31 Aralık
2013

-

2,105,717

1 Ocak
2013

iıaveıer

Makine ve leçhizatlar
Demirbaş ve lesisallar
Motorlu Taşıtlar
Ozel maliyet bedelleri

1,274,252
393,246
151,767
388,557

831,465
45,780
192,955
55,112

Topıam maliyet

2,207822

1,135,312

(749,335)
(174,572)
(2,877)
(221,180)

(356,202)
(70,480)
(58,969)
(83,720)

(1,147,964)

(569,379)

1,059,858

565,933

-

1,625,791

1 Ocak
2012

Gidşler

Çıkışlar

31 Aralık
2012

Maliyet:

-

-

439,026
344,722
453,669
3,343,134

Birikmiş amortisman:
Makine ve teçhizallar
Demirbaş ve teslsatıar
Motorlu Taşıtlar
ozeı maliyet bedelleri
Topıam birikmiş emortisman
Net koyıtıı değer

-

-

(1,105,537)
(245,060)
(51,846)
(304,900)
(1,717,343)

Maliyet:
Makine ve teçhizatlar
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu Taşıtlar
Ozel maliyet bedelleri

375,657

302,842
31,148
151,767
12,900

1,709,165

498,657

Makine ve teçhizatlar
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu Taşıtlar
Ozel maliyet bedelleri

(467,027)
(11 0,529)
(144,085)

(282,308)
(64,043)
(2,877>
(77,095>

Toplam birikmiş amortisman

(72l,641)

(426,323)

987.524

72.334

Toplam maliyet

971,410
362,098
-

-

-

-

-

-

1,274,262
393,246
151,767
388,557

2,207,822

Oirikmiş arnortisman:

Net kayıtlı değer

-

-

-

-

-

Şirketin finansal kiralama işlemlerinde kiracı olarak edindiği maddi duran varlıkları yoktur.
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Yatırım amaçlı gayrimenkuller

7.

Şirketin, 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkulleri bulunmamaktadır.
Maddi olmayan duran varlıklar

8.

1 Ocak 2013

Girişler

Çıkışlar

31 Aralık 2013

Haklar

3,127,257

933,039

-

4,060,296

Toplam maliyet

3,127,257

933,039

Birikmiş amortisman:
Haklar

(2,057,354)

(674,411)

-

(2,731,765)

]plam

(2,057,354)

(674,411)

-

(2,731,765)

1,059,903

258,529

-

1,328,531

1 Ocak 2012

Ilaveler

Maliyet:
Haklar

2,444,199

683,058

Topm maliyet

2,444,199

683,058

Birikmiş amortisman:
Haklar

(1,332,914)

(724,440)

Toplam

(1,332.914)

(724,440>

1,111.285

(41,382)

Maliyet:

Net defter değeri

Net defter değeri
9.

-

Çıkışlar

-

-

-

-

-

4,050,296

31 Aralık 2012
3,127,257
3,127,257

(2,057,354)
(2,057,354)
1,069,903

iştiraklerdeki yatırımlar

Şirketin 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle cari olmayan finansal varlıkları yoktur.
10.

leasürans varlıkları

Şirketin reasürans sözleşmeleri ile ilgili bilgilerine 2.14 no’lu dipnotta yer verilmiştir.
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle sigorta sözleşrnelerinden kaynaklanan
reasürans işlemleriyle ilgili bilanço ve gelir tablosunda yer alan tutarları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık2013

31 Aralık2012

Kazanılmamış primler karşılığı reasürör payı (Not 17)
Muallal< tazminat karşılığı reasürör payı (Not 17)
Dengeleme karşılığı reasürör payı (Not 17>
Reasürör şirketleri cari hesabı (net>

24,621,786
5,942,526
820,812
(3,686,442)

15,246,669
1,495,642
387,693
(4,427,399)

Toplam reasürans varlıkları

27,696,682

12,702,605

(43>
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10.

Reasüransvarlıkları (devamı)
lOcak30 Aralık2013

lOcak
31 Aralık 2012

Reasürörlere devredilen primler
Reasürörlerden alınan komisyonlar
Odenen hasarlarda reasürör payı
Muallak hasarlar karşılığında reasürör payındaki değişim
Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payındaki değişim

(49,227,042)
6,879,456
11,370,875
4,446,884
9,375,117

(27,613,389)
4,536,382
10,119,921
72,901
5,690,240

Toplam reasürans gideri

(17,1 54,710)

(7,393,945)

11.

Finansal varlıklar

11.1

l<uruluşun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt sınıf lamalan:
Şirketin 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle başlıca finansal varlıkları alım satım
amaçlı varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, sigortalılardan alacaklar,
acentelerden alacaklar ve nakit ve nakit benzeri vadıklardan oluşmaktadır. Alım satım amaçlı ve
vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:
Alım satım amaçlı finansal varlıklar:
31 Aralık 2013
Cinsi
Hisse Senetleri
Bankası A.Ş.

-

Nominal
Tutarı

Alım Tutarı

Bakiye

542,046

807,670

834,751

542,046

807,670

834,751

Albaraka Türk Katılım

(31 Aralık 2012: Yoktur)
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar:
31 Aralık2013
Cinsi
Kira sertifikası
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama

-

Nominal
Tutarı

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı

Bakiye

4,000,000

%7.57

4,071,943

1,000,000

%9,00

1,010,576

-

A.Ş.

5,000,000

(44)
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11.

Finansal varlıklar (devamı)
31 Aralık2012
Cinsi

Nominal Tutarı

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı

Bakiye

4.000.000

%7.57

4,096,000

Kira sertifikası
-

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

4,096,000

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına ait kira sertifikasının itfa tarihi 1 Ekim 2014; Kuveyt
Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.’ye ait olan kira sertifikasının itfa tarihi ise 18 Kasım 2014’dir.
Alım satım amaçlı finansal varlıklar ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklara ilişkin
olarak 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde gelir tablosuna toplamda sırasıyla 13,600
TL ve 96,000 TL gelir yansıtılmıştır.
Gerçeğe uygun değer ölçümleri:
Grup’un gerçeğe uygun değere ilişkin sınıllandırmaları aşağıdaki şekildeki gibidir:
Seviye 1: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar.
Seviye 2: 1 inci seviyede yer alan kayıtlı fiyatlar dışında ka]an ve varlıklar ya da borçlar açısından
doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözemlenebilir
nitelikteki veriler.
Seviye 3: Varlık ya da borçiara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler.

Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar

31 Aralık 2013

Seviye 1

834,751
5,082,519

834,751

31 Aralık 2012

Seviye 1

4,096,000

-

-

Seviye 2

Seviye 3

-

-

5,082,519

-

Seviye 2

Seviye 3

4,096,000

31 Aralık 2013 tarihinde sona eren dönem içerisinde Şirket, ikinci seviye ile birinci seviye arasında ve
ücüncü seviyeye ya da üçüncü seviyeden herhangi bir transfer yapmamıştır.
11.2 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2012—
Yoktur).
11.3 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2012—
Yoktur).
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11.

Finansal varlıklar (devamı)

11.4 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran
varlıkların gerçeğe uygun değerlerine göre, gerçeğe uygun değerleri üzerinden
gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre
değerlerini gösteren bilgi:
Şirketin satılmaya hazır finansal varlıkları yoktur.
11.5 Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları,
iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkanlmış bulunan menkul kıymet tutarları ve
bunları çıkaran ortaklıklar: Yoktur (31 Aralık 2012— Yoktur).
11.6

Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları: Finansal duran varlıklarda
son üç yılda meydana gelen değer artışı yoktur.

11.7 Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları:
31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

Sioke mevduatlar
Verilen teminat mektupları

19,700,000
793,092

13,430,000
514,152

Toplam

20,493,092

13,944,152

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle mevduatlar üzerinde bulunan blokajların 19,700,000 TL (2012—
13,430,000) tutarlık Hazine Müsteşarlığına verilen bloke mevduatları vardır. Şirket, bloke ettiği
mevduatları Sigortacılık Kanunu’na istinaden çıkarılan ve 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine Ilişkin
Yönetmeliğin” 6. maddesinde belirtilen değerleme şartlarına göre hesaplamıştır.

Şirketin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 793092 TL (31 Aralık 2012- 514,152 TL)’lik resmi kurumlara
verilen teminat mektupları mevcuttur.
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12.

Borçlar ve alacaklar

12.1

Alacakların, ticari müşterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, peşin
ödemeler için (gelecek aylara, yıllara ait ödemeler) ve diğerleri biçiminde sınıf lanması:
31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar
Sigortalılardan alacaklar
Acenlelerden alacaklar
Kredi kartı alacakları
Rücu ve sovtaj alacakları
Motorlu Taşıt Bürosu şirketinden alacaklar
Reeskont

3,948,233
11,854,734
19,881,131
2,319,990
5,745
(153,966)

127233
13,341710
10,901,566
2,571,657
15,062
(185526)

Toplam

37,855,867

26,771,702

19,215

-

Reasürans faaliyetlerinden alacaklar
Reasürans faaliyetlerinden alacaklar
Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar
Sigorta ve reasürans şirkelleri nezdindeki depolar

-

-

Sigartacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı
Esas faaliyetlerden kaynaklanan takipdeki alacaldar
Esas faaliyetlerden kaynaklanan takipdeki alacaklar karşılığı
Rücu ve sovtaj alacak karşılığı

4,464,012
(4,464,012)
(219,961)

3073438
(3,047,893)
(229.523)

Toplam

37,655,121

26,567,724

Diğer çeşitli alacaklar ve gelecek aylara ait giderlerin detayı 47 no’lu dipnotta verilmektedir.
31 Aralık2013 tarihi itibariyle esas faaliyetlerden kaynaklanan kanuni takipteki alacaklar karşılığı
4,464,OI2TL’dir(31 Aralık 2012 —3,047,893).
al Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle vadesi gelmemiş sigortacılık faaliyetlerinden
alacaklarının ileriye dönük yaşlandırması aşağıdaki gibidir:

0-90 gün arası
91-1 80 gün arası
161-270 gün arası
271-360 gün arası
360 günfazlası
Toplam

(47)

31 Aralık2013

31 Aralık2012

4,973,937
4,235,821
1,413,864
283,933
-

5,200,482
3.953.906
490.549
5.626
49

10,907,605

9,650,612

Neova Sigorta Anonim Şirketi

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
Finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi Aksi belirtilmedikçe Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
-

12.

Borçlar ve alacaklar (devamı)

faaliyetlerinden
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirketin vadesi geçmiş sigortacılık
alacakların yalandırması aşağıdaki gibidir;

Vadesini
Vadesini
Vadesini
Vadesini
Vadesini

31 Aralık2013

31 Aralık2012

4,192,969
632,848
60,903
8,642

3,818331

0-90 gün arası geçmişe)
90-180 gün arası geçmiş
1 60-270 gün arası geçmiş
270-360 gün arası geçmiş
360 günden fazla geçmiş

-

-

-

-

3,81 8,331

4,895,362

Toplam
(*)

Rücu ve sovtaj alacakları ve motorlu taşıt bürosu şirketinden alacaklar yaşlandırmaya dahil
edilmemiştir. Vadesi geçmiş alacaklar, Şirketin ortaklarından olan Kuveyt Türk Katılım Bankası
A.Ş. ve tahsil kabiliyeti yüksek olan acente alacaklarından oluşmaktadır. Şirket, vadesi geçmiş
acente alacakları için karşılık ayırmamıştır (31 Aralık 2012- 6,641 TL>.

122

İşletmenin ortaklar, iştiralder ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi:
-

31 Aralık 2013
Borçlar

Alacaklar
Ticari
olmayan

Ticari

Ticari
Olmayan

Ticari

33,172,820

-

-

-

2) Bağlı ortaklıklar

-

-

-

-

3) Oiğer ilişkili taraflar

-

497

-

-

33,172,820

497

-

-

1) Ortaklar

(fr)

Toplam

()

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Şirket ortaklarındandır. Yukarıdaki alacak bakiyesi Şirketin 31
Aralık 2013 tarihi itibariyle ilgili bankadaki bakiyesini temsil etmektedir.
31 Aralık 201 2
Borçlar

Alacaklar
Ticari
olmayan

Ticari
1) Ortaklar (‘>
2) Bağlı ortaklıklar
3) Diğer ilişkili taraflar

13,043,430

Toplam

13,043,430

Ticari
Olmayan

Ticari
-

-

-

-

-

-

-

-

(48)

-

-

-

-

361
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Neova Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
Finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi Aksi belirtilmedikçe Türk lirası (TL> olarak gösterilmiştir>
-

12.

Borçlar ve alacaklar (devamı>

12.3

Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:
31 Aralık2013

31 Aralık2012

Ipotekler
Nakit
Alınan teminat mektupları

335,000
2,375,880
3,830,999

335,000
1,555,783
2,797,500

Toplam

6,541,879

4,688,253

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirketin vadesi geçmiş ancak karşılık ayırmadığı alacakları için toplam
6,541,879 TL teminatı bulunmaktadır (31 Aralık 2012— 4,688,283 TL).
12.4 Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte
mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları:
Not 4 (a) ü no’lu dipnotta dönüştürme kurları ile birlikte gösterilmiştir.

13.

Türev finansal araçlar

Yoktur (31 Aralık 2012 Yoktur).

14.

Nakit ve nakit benzerleri

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait nakit akış tablolarına
esas teşkil eden nakit ve nakit benzerleri 2.12 no’lu dipnotta gösterilmiştir.
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyle Hazine Müsteşarlığı lehine blokeli vadeli mevduatı 19,700,000
TL tutarındadır (31 Aralık 2012— 13,430,000 TL).
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle, bloke kredi kartlarının vade dağılımı aşağıdaki gibidir:
Vadeye kalan gün

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

1-90 gün

42,605,192

22,826,720

Toplam

42,605,1 92

22,826,720

Bilanço tarihleri itibariyle Şirketin vadeli mevduatlarının vadesi 31 gün ile 365 gün (31 Aralık 2012—28
gün ile 365 gün) arasındadır. Vadeli mevduatlarının yabancı para ve TL bazında yıllık kar payı oranları
aşağıdaki gibidir:

Para birimi

31 Aralık2013
Yıllık kar payı
oranı (%)

31 Aralık2012
Yıllık kar payı
oranı (%)

TL
USD

%6.83—%9.92
%2.96

%8.42-%10.27
%4.93

Nakit ve nakit benzerlerinin yabancı para bazında değerleri Not 4 (a) üi no’lu dipnotta gösterilmiştir.

(49)

Neova Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
Finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi Aksi belirtilmedikçe Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
-

15.

Sermaye

15.1

Ortaklara yapılan dağıtımlar; kuruluşun ortaklarla, ortakların kendi iradeleri dahilinde
yaptıkları işlemlerin tutarları: Yoktur (31 Aralık 2012— Yoktur).

15.2 Yasal yedekler
ikiye
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere
rılmış
ödenmiş/çıka
şirketin
yedekler,
yasal
tertip
birinci
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre
sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net kann %5’i olarak ayrılır. Ikinci tertip yasal
yedekler ise ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %S’ini aşan dağıtılan kann %10’udur. Türk Ticaret
Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5O’sini geçmediği sürece sadece
zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün
değildir.
Şirketin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 30,249 TL (31 Aralık 2012- 30,249 TL) yasal yedekleri
mevcuttur.
Özel fonlar
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli olan UTMS 19- Çalışanlara Sağlanan Faydalar’ standardında
TL
yapılan değişiklikler doğrultusunda kıdem tazminatı karşılığı hesaplarnasında ortaya çıkan 109,940
fonlar
altında
özel
özkaynaklar
arındırılmış)
tutarındaki aktüeryal kayıp (elelenmiş vergi etkisinden
hesabında muhasebeleştirilmiştir (31 Aralık 2012 Yoktur).
-

15.3 Sermaye hareketleri

Yeni çıkarılan
Nominal
TL
Adet

Adet

1 Ocak 2013
Nominal
TL

Ödenmiş
Odenmemiş

47,600,000

47,600,000

6,000,000

6,000,000

-

-

-

Toplam

47,600,000

47,600,000

6,000,000

6,000,000

.

31 Aralık 2013
Nominal
TL
Adet
53,600,000

53,600,000

53,600,000

53,600,000

Şirketin sermayesi ile ilgili diğer detay bilgilere 2.13 no’lu dipnolla yer verilmektedir.
Yeni çıkarılan
Nominal
TL
Adet

31 Aralık 2012
Nominal
TL
Adet

Adet

1 Ocak2012
Nominal
TL

Ödenmiş
Odenmemiş

39,930,369
69,631

39,930,369
69,631

7,669,631
(69,631)

7,669,631
(69,631)

47,600,000

47,600,000

Toplam

40,000,000

40,000,000

7.600,000

7,600,000

47,600,000

47,600,000

16.

Diğer karşılıklar ve isteğe bağlı katılımın sermaye bileşeni
Yoktur (31 Aralık 2012- Yoktur).
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Neova Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
Finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı>
(Para birimi Aksi belirtilmedikçe Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
-

17.

Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları

17.1

Şirketin hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar
itibariyle hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları:

Hayat dışı dallar için tesis edilmesi gereken teminat tutarı
Hayat dışı dallar için tesis edilen teminat tutarı

(9

(9

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

24,196,061

10861,189

19,700,000

13,430,000

Sigodacılık Kanunu’na istinaden çıkarılan ve 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine ilişkin Yönetmeliğin” 4.
maddesi gereğince, sigorta şirketleri ile hayat ve ferdi kaza branşında faaliyet gösteren emeklilik
şirketlerinin Minimum Garanti Fonu, asgari kuruluş sermaye miktarları toplamının üçte birinden az olamaz.
Hayat dışı sigorta branşları için minimum garanti fonu sermaye yeterliliği hesaplama döneminde teminat
olarak tesis edilir. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket, Hazine Müsteşarlığı adına
bloke ettiği mevduatları aynı yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen değerleme şartlarına göre
hesaplamıştır. Şirket Şubat 2014 tarihi içerisinde yapılacak Yönetim Kurulu’nda artırılacak teminat tutarını
belirleyip eksik teminatı tamamlamayı planlamaktadır.

17.2 Şirket’in hayat poliçe adetleri ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat
sigortalıların adet ve matematik karşılıkları: Yoktur (31 Aralık 2012— Yoktur).
17.3 Hayat dışı sigortalara dallar itibariyle verilen sigorta teminatı tutan: 4 no’lu dipnotta

açıklanmıştır.
17.4 Şirket’in kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları: Yoktur (31 Aralık2012- Yoktur).
17.5 Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutarları: Yoktur. (31
Aralık 2012—Yoktur).
17.6 Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik
katılımcılarının adetçe portföy tutarları: Yoktur (31 Aralık 2012- Yoktur).
17.7 Kar paylı hayat sigodalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme
yöntemleri: Yoktur (31 Aralık 2012- Yoktur).
17.8 Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım
paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2012- Yoktur).
17.9

Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net
katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2012- Yoktur>.

17.10 Dönem içinde Şirket’in hayat porttöyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik
katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak
dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2012- Yoktur).
17.11 Dönem içinde Şirket’in portlöyünden ayrılan başka şirkete geçen veya başka şirkete
geçmeyen her ikisi birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım
paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımlan: Yoktur (31 Aralık 2012- Yoktur).
17.12 Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları, ferdi ve
grup olarak dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2012 Yoktur>.
-

17.13 Dönem içinde porttöyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları
nıatematik karşılıklarının tutarlannın ferdi ve grup olarak dağılımları:
Yoktur (31 Aralık 2012- Yoktur>.
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Neova Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
Finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı>
(Para birimi
17.

-

Aksi belirtilmedikçe Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)

17.14 Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı dağıtım oranı: Yoktur (31 Aralık 2012- Yoktur).
17.15 Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan tutarlar:
31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

Brüt sigortacılık teknik karşılıkları
Kazanılmamış primler karşılığı
Muallak hasar ve tazminat karşılığı
Dengeleme karşılığı

134,526,233
42,744,423
2,344,476

71,283,616
16,198,918
1,192,870

Toplam

179,615,132

88,675,604

Sigortacılık teknik karşılıklarında reasürör payları
Kazanılmamış primler karşılığı (Not 10)
Muallak hasar ve tazminat karşılığı (Not 10)
Dengeleme karşılığı

(24,621,786)
(5,942,526)
(820,512)

(15,246,669)
(1,495,642)
(387,693)

Toplam

(31,385,124)

(17,130,004)

Net sigortacılık teknik Içarşılıldarı
l<azanılmamış primler karşılığı
Muallak hasar ve tazminat karşılığı
Dengeleme karşılığı

109,904,447
36,801,897
1,523,654

56,037.147
14,703,276
805,177

Toplam

148,230,008

71,545,600

Kazanılmamış primler karşılığının hesap dönemindeki hareket tablosu:

1 Ocak
Artıs/(azalış)
-Cari dönem yazılan primıer
-Geçmiş yıllar kazanılan primıer
Dönem sonu

1 Ocak
Artı s/(azalış)
-Cari dönem yazılanpıimler
-Geçmiş yıllar kazanııan primler
Dönem sonu

(52)

Brüt

Reasürans payı

31 Aralık2013
Net

71,283,816

(15,246,669)

56,037,147

256,800,676
(193,555,259)

(57,397,930)
48,022,813

199,402,746
(145,535,446)

134,526,233

(24,621,786)

109,904,447

Brüt

Reasürans payı

31 Aralık2012
Net

44812,570

(9,556,430)

35,256,140

131 141,284
(104,670,038)

(31,435,114)
25,744,875

99,705,170
(78925,163)

71 .283,816

(15,246,669)

56.037.147

Neova Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
Finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi Aksi belirtilmedikçe Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
-

17.

Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 16,952 TL tutarındaki uzun süreli ferdi kaza için hesaplanan hayat
matematik karşılığı, (31 Aralık 2012- 45,177 TL) kazanılmamış primler karşılığı hesabının altında
muhasebeleştirilm iştir.

Muallak hasar ve tazminat karşılığının hesap dönemindeki hareket tablosu

Brüt

Reasürans payı

31 Aralık2013
Net

16,196,918
(74,466,980)
101,012,485

(1,495,642)
11,370,875
(15,817,759)

14,703,276
(63,096,1 05)
85,194,726

42,744,423

(5,942,526)

36,801,897

Brüt

Reasürans payı

31 Aralık2012
Net

16,296,897
(62,032,862)
61,934,883

(1,422,740)
10,119,921
(10,192,823)

14,874,157
(51,912,941)
51,742,060

16,1 98,918

(1,495,642)

14,703,276

Brüt

Reasürans payı

31 Aralık2013
Net

Gerçekleşmiş ve rapor edilmiş hasarlar
Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasarlar

31,322,1 97
11,422,226

(4,268,667)
(1,673,859)

27,053,530
9,748,367

Toplam

42,744,423

(5,942,526)

36,801,897

ı

Ocak
Ödenen hasar
Muallak hasarlardaki net değişim
Dönem sonu

1 Ocak
Ödenen hasar
Muallak hasarlardaki net değişim

Dönem sonu

Brüt

Reasürans payı

31 Aralık2012
Net

Gerçekleşmiş ve rapor edilmiş hasarlar
Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasarlar (‘)

11,226,533
4,972,385

(1,253,369)
(242,273)

9,973,1 64
4,730,112

Toplam

16,198,918

(1,495,642)

14,703,276

(*)

Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanan kazanılmış prim ve gerçekleşen hasar oranları üzerinden
hesaplamıştır.

Devam eden riskiar karşılığının hesap dönemindeki hareket tablosu:
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket Devam Eden Riskler Karşılığı yoktur. (31 Aralık 2012- Yoktur).

(53)
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17.

Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)

Dengeleme karşılığının hesap dönemindeki hareket tablosu:
31 Aralık tarihi itibariyle Şirket 1,523,664 TL (31 Aralık 2012— 805,177) dengeleme karşılığı
hesaplamıştır.
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle yabancı para ile ifade edilen teknik karşılıkları
bulunmamaktadır.
Brüt

31 Aralık 2013
Reasürans Payı

Net

Dönem başı-1 Ocak
Net değişim

1,192,870
1,151,606

(387,693)
(433,119)

805,177
718,487

Dönem sonu

2,344,476

(820,812)

1,523,664

Brüt

31 Aralık 2012
Reasürans Payı

Net

603,719
589,151

(91,935)
(295,758)

511,784
293,393

1,192,870

(387,693)

805,177

Dönem başı-1 Ocak
Net değişim
Dönem sonu

(54)

Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlılçları (devamı)
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gibidir:
Şirket7n 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle gerçekleşmiş ve rapor edilmiş hasarların kaza ve ihbar tarihine göre gelişim tablosu aşağıdaki

17.

-

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
Finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi Aksi belirtilmedikçe Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Neova Sigorta Anonim Şirketi

Neova Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
Finansal tablalara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi Aksi belirtilmedikçe Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
-

18.

Yatırım anlaşması yükümlülükleri

Yoktur.

19.

Ticari ve diğer borçlar, ertelenmiş gelirler

Şirketin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle esas faaliyetlerinden borçları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013

31 Aralık2012

Sigortacılık faaliyetlerinden borclar
Sigorta şirketlerine borçlar
Reasürans şirketlerine borçlar
Diğer esas faaliyetlerden borçlar

1,745,497
3,707,657
263,084

1,306,999
4,427399
66,244

Toplam

5,716,238

5,800,642

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle yabancı para ile ifade edilen ticari ve diğer borçlar 4
(a) iH no’lu dipnolla belirtilmiştir.
Şirketin gelecek aylara ait diğer gelirler 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle detayı
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

4,153,957

2,732,341

4,153,967

2,732,341

31 Aralık 2013

31 Aralık2012

Tedavi giderlerine ilişkin SGKya borçlar
Diğer çeşitli borçlar

2,753,241
904,805

1,461,200
73,897

Toplam

3,658,047

1,535,097

Ertelenmiş komisyon gelirleri

Kısa vadeli yükümlülükler

Uzun vadeli yükümlülükler
Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlar

-

3,658,047

Toplam

(56)

1426401

2,963,496

Neova Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
Finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi Aksi belirtilmedikçe Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
-

20.

Finansal borçlar

Şirketin 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle finansal borcu bulunmamaktadır.

21.

Ertelenmiş gelir vergisi

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibaıiyle ertelenmiş vergiye konu olan geçici farklar ve etkin
vergi oranları kullanilarak ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükierinin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Kümülatif geçici larkıar
31 Aralık 2012
31 Araıık 2013

Ertelenen vergi varlıklarW
(yükümıülükıeri)
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Carı ertelenen vergi varhkları / (yükümıüıükıeri)
Geçmiş yıllar zaradan
izin karşılığı

2,175,731
191,907

4,009,710
117.527

435,146
30,381

601,942
23,505

Toplam

2,367,638

4.127,237

473,527

825,447

Kıdem lazminatı karşılığı
Sabit kıymet amortisman faddarı

465,853
147,686

224,657
(24.147)

93,1 71
29,537

44,931
(4,829)

Toplam

613,539

200.510

122,708

40.102

2,981,177

4,327,747

596,235

665.549

cari oımayan erteıenen vergi varııkıarı!
(yükümıüıükıeri)

Edelonen vergı aktifl/(paslffl, net

Ertelenen vergi yükümlülüğünün hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak, ertelenen vergi varlığıİ(yülcümlülüğü)
Gelir tablosundaki ertelenmiş vergi gideri
Oz sermayedeki ertelenmiş vergi geliri
Dönem sonu

—

ertelenen vergi varlığı/(yükümlülüğü)

1 Ocak-

1 Ocak-

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

865,549
(296,799)
27,485

92,604
772,745

596,235

865,549

-

Bilanço tarihinde Şirket’in, 2,175,731 TL tutarında geleceğe ait vergilendirilebilir karlara karşı
netleştirebileceği kullanılmamış vergi zararı vardır. Şirket bu zarara ait ertelenmiş vergi varlığını 31
Aralık 2013 tarihi itibariyle 435,146 TL (31 Aralık 2012— 801,942 TL) olarak kayıtlarına almıştır.
31 Aralık 2013

Kullanım süre sonu
2013
2014
2015

-

2,175,731
-

2,175,731

(57)

31 Aralık 2012
721,613
13,714,795
7,949,216

22,385,624

Neova Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
Finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi Aksi belirtilmedikce Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
-

22.

Emeklilik sosyal yardım yükümlülükleri

Türk Iş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirketle ilişkisi kesilen veya emekli olan
hizmet yılını dolduran ve emekliliğini kazanan askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem
tazminatı ödemekle yükümlüdür. Odenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır
ve bu miktar 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 3,254 TL <31 Aralık 2012— 3,034 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Şirket, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle ilgili yükümlülüğünü TMS 19’a göre
hesaplanmış ve sırasıyla, 465,853 TL ve 224,657 TL tutarındaki kıdem tazminatı yükümlülüğünü
kayıtlarına almıştır.
Kıdem tazminat, karşılığı, çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün
bugünkü değeri hesaplanarak ayrılır. Buna bağlı olarak, 31 Aralık 2013 tarihi itıbariyle yükümlülüğü
hesaplamak için kullanılan aktüer varsayımları aşağıdaki gibidir;
31 Aralık 2013

31 Aralık2012

%10.34
%8.00

%10.00
%5.10

Iskonto oranı
Tahmin edilen maaş anış oranı

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemleri için kıdem tazminatı hareketleri karşılığı
aşağıdaki gibidir;
lOcak31 Aralık2013

lOcak
31 Aralık2012

224,657
(28,889>
132,660
137,425

130,649
(94,008)
188,016

465,853

224,657

lOcak31 Aralık2013

lOcak
31 Aralık2012

Dönem başı
Dönem gideri

117,527
74,380

96,616
20,911

Dönem sonu

191,907

117,527

Dönem başı
Dönem içinde ödenen
Dönem gideri
Aktüeryal kayıp

-

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle izin karşılığı hareketi aşağıdaki gibidir;

23.

Diğer yükümlülükler ve masraf Icarşılıkları

23.1

Personel sosyal güvencesiyle ilgili karşılıklar ve diğerleri:

Yoktur (31 Aralık 2012- Yoktur).
23.2 Diğer larşılıklar
Yoktur (31 Aralık 2012-Yoktur).
23.3 Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı:
Pasif le yer almayan taahhütler 43 no’lu dipnotta belirtilmiştir.
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Neova Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
Finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi Aksi belirtilmedikçe Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
-

24.

Net sigorta prim geliri

Şirketin 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemlerine ait yazıları net sigorta primlerinin
delayı aşağıdaki gibidir:
Brüt
Kara araçları
Kara araçları sorumıuıuk
(aza
Genel sorumluluk
Yangın ve doğal afetler
Genel zararlar
Nakliyat
Hukuksal Koruma
Emniyeti suiistjmaı
Finansal kayıplar
Sağlık
Hava Araçları
Su Araçları
Destek
Toplam prim geliri

1 Ocak -31 Anlık 2013
Net
Reasürans payı
59,841,1 32
82,159,852
33,996,657
1,405,267
12,409,746
3,023,481
816,838
2,094,524
30,377
(55,818)

64,149577
83,403,675
34,597,899
2,586,532
38,948,730
7,669,546
1,367,822
2,094,524
1,654,025
66,627
5,006,871
33,166
9,657
4,041,137

(4,308,445)
(1,243,823)
(601,242)
(1,181,265)
(26,538,984)
(4,646,065)
(650,984)

248,629,788

(49,227,042)

Brüt

Raasürans payı

-

(1,623,648)
(122,445)
(8,006,871)
(33,1 66)
(8,014)
(362,090)

-

1,643
3,679,047
199,402,746

1 Ocak-31 Aralık 201
Not

l<ara araçları
Kara araçları sorumluluk
Su araçları
Uçak tekne
Yangın ve doğal afetler
Genel zararlar
Nakliyat
Kaza
Emniyeti suilslimal
Genel sorumluluk
Hukuksal Koruma
Finansal Kayıplar
Hastalık/sağlık

50,085,990
41054871
12,808
285,846
24,582,759
4,432,965
057,596
2,629870
659,262
1,725,888
611,016
745,531
51156

(6.570,257)
(1,019,617)
(9,716)
<285,846)
<14,756,889)
(2638,967)
(207,01 2)
(503,015)
(634.259)
(827,746)

Toplam p_gellri

127,519,559

<27,813,389)

25.

Aidat (ücret) gelirleri

Yoktur (30 Aralık 2012- Yoktur).
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-

(54,909)
(5,156)

43,215,733
40,065,254
3,092
-

9,825,870
1793,999
450,584
2.126,855
25,003
898,142
611,016
690,622
-

99,706,170

Neova Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
Finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi Aksi belirtilmedikçe Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
-

26.

Yatırım gelirleri ve giderleri

Şirketin 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait yatırım gelirlerinin detayı
aşağıdaki gibidir
1 Ocak31 Araıık 2013

1 Ocak31 Araıık2oı2

Finansal yatırımıardan eıde edilen geıirıer
Vadeli mevduat kar payı gelirıed
Kambiyo karıarı

3,675,778

2,782,562

Döviz mevduatı kur farkı karı

1,494,950

868,355

Vadeli mevduat ve ortakıardan oıan katııım geıirıeri
Net gerçekleşmemiş vadeli mevduat kar payı geliri

1,251,979

424,845

Toplam

6,422,717

4,075,762

Şirketin 1 Ocak-31 Aralık 2013 hesap dönemlerine ait yatırım giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Amortisman giderleri
Amortisman giderleri
Satılmaya hazır finansal varlıklar

1 Ocak31 Aralık 2013

1 Ocak31 Aralık2012

(1,243,790)

(1,150,763)

Net satış zararı

-

-

(591,361)

(1,500,993)

Kambiyo zararları
Kur farkı gideri
Hayat dışı teknik bölüme aktarılan yatırım gelirleri

(4,202,713)

(2,703,822)

Toplam

(6,037,864)

(5,355,578)

-

-

(‘)

Hayat dışı teknik bölüme aktarılan yatırım gelirleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından 4 Ocak 2008 tarihinde
yayınlanan “Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta olan Finansal Tablolarda
Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına ilişkin Genelge” çerçevesinde hesaplanmıştır.

27.

Finansal varlıkların net tahakkuk gelirleri

31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde Şirketin finansal varlıklarından vadeli nakit
değerler üzerinde 1,150,651 TL (31 Aralık 2012— 336,281 TL) tutarında gelir tahakkuku vardır.

28.

Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan aktif ler

Yoktur (31 Aralık 2012- Yoktur).

29.

Sigorta hak ve talepleri

17 no’lu sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları dipnotunda açıklanmıştır.

30.

Yatırım anlaşması hakları

Yoktur (31 Aralık 2012- Yoktur).
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Neova Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
rınansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi Aksi belirtilmedikçe Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
-

31.

Zaruri diğer giderler
1 Ocak31 Aralık2013

1 Ocak31 Aralık 2012

Teknik bölüm altında sınıllandırılan faaliyet giderleri
Teknik olmayan bölüm altında sınıllandırılan faaliyet gideri

(43,065,219)
(1,243,790)

(27,218,528)
(1,150,763>

Toplam

(44,309.009>

(28,369,291>

1 Ocak31 Aralık 2013

1 Ocak31 Aralık2012

Personel giderleri
Net lcomisyon gideri
Reklam ve pazarlama giderleri
Finansman giderleri
Olis giderleri
Vergi, resim, harç giderleri
Bilgi işlem giderleri
Haberleşme, ulaşım ve iletişim giderleri
Kira ve aidat gidcderi
Dışarıdan sağlanan hizmet giderleri
Diğer teknik giderler

10,249,279
24,005,145
1,209.365
709,038
526,855
485,422
914,027
1,206,248
1,040,716
956,673
1,761,446

7,383,299
13,608,662
668,876
466,499
298,582
425,265
830,947
984,684
828086
717,289
1,006,339

Toplam

43,065,219

27,218,528

1,243,790

1,150,763

44,309,009

28,369,291

1 Ocak31 Araıık 2013

1 Ocak31 Aralık 2012

8,702,191
1,050,612
403,758
45,780
38,938

6,248,584
764,337
322,730
18,765
28,683

10,249,279

7,383,299

32.

Gider çeşitleri

Faaliyet giderleri

Teknik olmayan bölümde kalan amorlisman gideri
Teknik bölüme aktarılan faaliyet gideri

33.

Çalışanlara sağlanan fayda giderleri

Maaşlar
SSK işveren payları
Yemek giderleri
Eğitim giderleri
işten ayrılma
Toplam

(61)
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31 Aralık 2013 tariH itibariyle
Finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi Aksi belirtilmedikçe Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
-

34.

Finansal maliyetler

34.1

Dönemin tüm finansman giderleri: Yoktur (31 Aralık 2012- Yoktur).

34.2 Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmı
(Toplam tutar içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): Yoktur (31 Aralık 2012
Yoktur).
-

34.3 Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları
%20’yi aşanlar aynca gösterilecektir.): Yoktur. (31 Aralık 2012-Yoktur)
34.4 Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri
(Toplam tutar içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.):
45 no’lu dipnotta belirtilmiştir.

35.

Gelir vergileri

Şirket faaliyetleri, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir.
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı %20’dir. Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu
takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna
kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluşan
kazançlar üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte vebu şekilde ödenen tutarlar
yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak
kaydıyla dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi
dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir.
Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde
edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar
mükelletlere dağıtılan (Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) ve Gelir Vergisi Kanununun
75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kar payları üzerinden
%15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır.
Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) Gelir
Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), <2) ve (3) numaralı bentlerindeki kar payları
üzerinden, %15 oranında vergi kesintisi yapılır.
Tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf
olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar
paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) %15 oranında vergi kesintisi yapılır.
Çifte vergilendirilmenin önlenmesine yönelik milletlerarası anlaşma hükümlerine göre indirimli oranlı
tevkifat uygulaması mümkün olup, mukimlik belgesi ibrazı ile uygulanabilmektedir.
Kurumlar vergisi kanununun 5.maddesi 1-e bendi kapsamında bir işletme aktifinde 2 yıldan uzun süre
tuttuğu hisse senedi ve gayrimenkul kazançları için %76 oranında kurumlar vergisinden muaftır.
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31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
Finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
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35.

Gelir vergileri (devamı)

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle peşin ödenen vergi ve vergi karşılığı tutarı aşağıda
sunulmuştur:
locak31 Aralık 2013
Ödenecek vergi karşılığı
Peşin ödenen vergi

-

lOcak
31 Aralık2012
-

(520,654)

(499,523)

(520.654)

(499.523)

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren yıllar itibariyle gelir tablosunda yansıtılan vergi
gider karşılığının analizi aşağıda sunulmuştur:
1 Ocak31 Aralık 2013

1 Ocak31 Aralık 2012

19,768,463
296,799

3,336,073
(772,745)

20,065,262

2563,328

%20
(4,013,052)
(105,393)
4,041,979

%20
(512,666)
(25,696)
801,942

(220,333)

509,365

(296,799)

772,745

1 Ocak31 Aralık 2013

1 Ocak31 Aralık 2012

Döviz mevduatı kur farkı karı (zararı>
Cari işlemler kur farkı karı (zararı)
Diğer işlemler kur farkı karı (zararı)

571,293
333,667

(611,786)
(20,852)

-

-

Net kur değişim

904,960

(632,638)

Vergi öncesi kar/(zarar) (ertelenmiş vergi dahil)
Ertelenmiş vergi geliri /(gideri)

Vergi oranı
Hesaplanan kurumlar vergisi alacağı
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Kullanılan geçmiş yıllar zararlarının etkisi
Diğer kalıcı farkların ve geçmiş yıllarda kayda alınmayan
ertelenmiş vergi varlığının net etkisi
Cari vergi gideri, net ertelenmiş vergi (gideri)/geliri

36.

Net kur değişim gelirleri
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37.

Hisse başına kazanç

37.1

Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kür ve
küt payı oranları:

Şirket halka açik olmadığı için hisse başına kazanç açıklanmamaktadır.

33.

Hisse başı kar payı

Yoktur (31 Aralık 2012rn Yoktur).

39.

Faaliyetlerden yaratılan nakit

Faaıiyetlerden yaratılan nakit Nakit Akış Tabıosu’nda belirtflmiştir.
40.

Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil

Yoktur (31 Aralık 2012- Yoktur).
41.

Paraya çevrilebilir imtiyazlı hisse senetleri

Yolçlur (31 Aralık 2012- Yoktur).

42.

Riskler

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket aleyhine 456 adet açılan dava bulunmaktadır. Söz konusu
aleyhte açılan davalar için gerekli karşılık tutarları, ilişikteki finansal tablolarda ilgili karşılık
hesaplarında dikkate alınmıştır.
43.

Taahhütler

Yoktur <31 Aralık 2012-Yoktur).

44.

İşletme birleşmeteri

Yoktur (31 Aralık 2012- Yoktur).
45.

ilişkili taraflarla işıemıer

ilişkili taraflar tanımı, hissedarlık, sözleşmeye dayalı haklar, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı
doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluş olarak
verilmiştir, ilişkili taraflara aynı zamanda sermayedarlar ve Şirket yönetimi de dahildir. Ilişkili taraf
işlemleri, bir fiyat uygulansın veya uygulanmasın, kaynakların ve yükümlülüklerin ilişkili taraflar
arasında transfer edilmesini içermektedir. 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolar ve ilgili açıklayıcı
diprotlarda ortaklann ilişkili tarafları ve Şirket yönetimi ilişkili taraflar olarak tanımlanmıştır.
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45.

İlişkili taraflarla işlemler (devamı)

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemlerinde Şirket’in diğer ilişkili
taraflarıyla yapılan satış ve alışlar aşağıdaki gibidir:

1- Sigortacılık faaliyetleri
Iskan Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş.
2-Bankalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

lOcak31 Aralık 2013

lOcak
31 Araıık 2012

91,597

184,353

46002,626

29,078,842

3- Operasyoneı kiralama işlemleri

Autoland

594,146

421,947

46,668,369

29,685,142

Ortaklar ve bağlı ortaklıklarla olan alışlar ve satışlar 34.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
45.1

Ortaklar, iştirakler ve bağıı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak
tutarları ve bunların borçları: Yoktur (31 Aralık 2012 Yoktur).
-

45.2 Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştiraklere ve bağlı ortaklıkların
dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak
ve oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son finansal tablolarında yer
alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu finansal tabloların ait
olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız
denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve
şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği: Yoktur (31 Aralık 2012- Yoktur).
45.3

iştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde
edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: Yoktur (31 Aralık 2012- Yoktur).

45.4 Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri: Yoktur (31 Aralık
2012- Yoktur).
45.5 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro
gibi yükümlülüklerin tutarı: Yoktur (31 Aralık 2012- Yoktur).

46.

Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar: Yoktur (31 Aralık 2012- Yoktur).
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47.

Diğer

47.1

Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun
toplam tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %S’ini aşan kalemlerin ad ve
tutarları:
31 Aralık 2013

31 Aralık2012

Ertelenmiş komisyon giderleri
Gelecek aylara ait diğer giderler

21,069,043
231,848

11,694,702
130,941

Toplam

21,300,691

11,825,643

31 Aralık 2D13

31 Aralık2012

Diğer acente alacakları
Verilen depozito ve teminatlar

375,313
65,892

257,797
61,610

Toplam

441,205

31 9,407

a) Gelecek aylara ait giderler:

b) Diğer çeşitli alacaklar

47.2 “Diğer alacaklar” ile “Diğer kısa veya uzun vadeli borçlar” hesap kalemi içinde bulunan
ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar
tutarlarının ayrı ayrı toplaıııları: Yoktur (31 Aralık 2012- Yoktur).
47.3

Nazım hesaplarda taldp edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar: Yoktur (31 Aralık2012Yoktur).

47.4 Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını
ve kaynakları gösteren açıklayıcı not: Yoktur (31 Aralık 2012- Yoktur).
47.5 Yer alması gereken diğer notlar
Diğer giderler ve zararlar:

Ödenen cezalar
Ozel iletişim giderleri
Bağış ve Yardımlar
Diğer
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13,850
22,263
43,050
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16,117
7,791
(1,902>
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47.

Diğer (devamı)

Dönemin karşılık ve reeskont giderleri:

a)

Karşılık giderleri
Araıık 2013

31 Aralık 2012

Kıdem tazminatı karşılığı, net (Not 22)
izin karşılığı (Not 22)
Şüpheli alacaklar karşılığı

103,771
74,380
1,416,119

94,008
20,91 1
1,738,189

Toplam teknik olmayan karsılıl4ar

1,594,270

1,853108

Kazanılmamış primler karşılığı net
Muallak hasar tazminat karşılığı net
Diğer teknik karşıııklarda değişim net
Devam eden riskler karşılığı, net

53,867,301
22,098,621
71 8,487

20,781,007
(170,881)
293393
(793,348)

Toplam teknik karşılıklar

76,684,409

31

-

Vergi karşılığı
47.6

20.110,171

-

Kar dağıtım tablosu

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin kar dağıtımı olmadığından kar dağıtım
tablosu verilmemiştir.
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-

