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Benoit Michel Claveranne 

Yönetim Kurulu Başkanı 
 

Benoit Claveranne, Ecole Nationale d’U Adminstration (ENA), Institut d’Etudes Politiques (Paris) 

ve Ecole Normale Superieure’den (Ekonomi) mezun oldu ve Paris Üniversitesi’nden Ekonomi 

alanında yüksek lisans yaptı. AXA’ya katılmadan önce, Benot Claveranne ayrıca Uluslararası Para 

Fonu ve Dünya Bankası ve Fransız Hazinesinde Direktörlük görevinde bulundu. AXA’ya Eylül 

2009’da Avrupa ve Halkla İlişkiler Grup Başka Yardımcısı olarak katıldı. 2011-2013 yılları arasında, 

Benoit Claveranne, AXA France Prévoyance & Patrimoine’in liderliğin, yaptı. 2014-Haziran 2016 

arasında AXA Asia’da Hayat Sigortasından sorumlu İcra Kurulu Başkanı olarak görev aldı. Temmuz 

2016-Aralık 2017 arasında, Benoit Claveranne, Dağıtım, Veri, Bilgi Teknolojisi, Operasyonel 

Mükemmellik (Verimlilik dahil) ve Tedarikten sorumlu Grup Şefi olarak görev aldı. Temmuz 

2016’da AXA Grubunun Yönetim Komitesine katılmış ve 1 Aralık 2017’de Uluslararası ve Yeni 

Pazarlar İcra Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. 

 

Yavuz Ölken  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO 

 
1966 İzmir doğumlu olan Yavuz Ölken, 1981 Saint Joseph Fransız Koleji; 1984 İzmir Atatürk Lisesi, 

1989 İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. 1989 yılında çalışma 

hayatına başlayan ve AXA Sigorta’da 2002 yılından beri görev yapmakta olan Ölken; AXA 

Sigorta’nın Kurumsal ve Ticari Teknik, Bireysel Teknik, Fiyatlandırma ve Rezerv, Reasürans, 

Kurumsal ve Ticari Riskler satış destek, Proje Yönetimi, Bilgi Teknolojileri (Entegrasyon ve yurt-içi 

iş geliştirme, Hayat ve Emeklilik Yazılım, Dijital Çözümler, Sistem Performans ve Hayat Dışı Yazılım, 

Sistem ve Network Yönetimi, Veri Ambarı ve Müşteri Değer Yönetimi) Departmanları ve bu 

departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticiliğini sürdürdü. Yavuz Ölken 2018 yılında AXA Sigorta 

CEO’su olarak atanmıştır. 

 

Christophe Stephane Knaub 
Yönetim Kurulu Üyesi 

 
1977, Wissembourg. Knaub, Ecole des Mines de Paris mezunudur. 2000 yılında çalışma hayatına 

başlayan ve AXA grubuna 2006 yılında katılan Knaub, 2015'te AXA Sigorta bünyesinde Nakit 

Yönetimi ve Finansal Yatırımlar, Muhasebe, PBR ve Stratejik Planlama, Satın Alma departmanları 

ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisi olarak görev aldı. 2019 yılında Knaub AXA 

Grubunun Uluslararası ve Yeni Pazarlar biriminin CFO’su olarak atanmıştır.  



 

 

İbrahim Olgun Küntay 
Başkan ve Icra Kurulu Üyesi  
Hayat ve Emeklilik  
Küntay, Hacettepe Üniversitesi İstatistik 

Bölümü 1983 yılı mezunudur. Aynı 

üniversitede İstatistik Doktorasını 

tamamlamıştır. 1983 yılında çalışma hayatına 

başlayan ve şirketimizde 1999 yılından beri 

görev yapmakta olan Küntay, Hayat Emeklilik 

Teknik ve Tazminat Yönetimi, Hayat Sistem 

Geliştirme, Hayat Emeklilik Operasyon Merkezi 

(HOMER) departmanlarının ve bu 

departmanlara bağlı tüm birimlerin 

yöneticisidir. 

 

Firuzan İşcan 
Başkan ve Icra Kurulu Üyesi  
Satış ve Pazarlama Başkanlığı 
İşcan, Galatasaray Üniversitesi Endüstri 

Mühendisliği 1997 yılı mezunudur. Yüksek 

Lisansını 1999 yılında Galatasaray Üniversitesi 

Endüstri Mühendisliği Bölümünde 

tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1997 yılında 

Galatasaray Üniversitesi’nde araştırma 

görevlisi olarak başlamış olup, 2001 - 2018 

yılları arasında Allianz Türkiye ve Almanya’da 

çeşitli görevler üstlenmiştir. Son olarak Allianz 

Worldwide Partners Türkiye’nin CEO’su olan 

İşcan Mayıs 2018’den itibaren AXA Sigorta’da 

Satış, Pazarlama, Müşteri Şikâyetleri Yönetimi, 

İnovatif İş Birlikleri Yönetimi ve İş Geliştirme 

departmanları ve bu departmanlara bağlı tüm 

birimlerin yöneticisidir. 

AXA HOLDİNG A.Ş ÜST YÖNETİMİ 

 

 



 

Sanem Çıngay 
Başkan ve Icra Kurulu Üyesi  
Bireysel Teknik ve Sağlık Başkanlığı 
Çıngay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Matematik Bölümü 1998 yılı mezunudur.1999 

yılında Lancaster Üniversitesi Ekonomi Yüksek 

Lisansını, daha sonra, 2009 yılında Caas 

Business School’da Aktüerya Bilimi Yüksek 

Lisansını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 

2000 – 2010 yılları arasında Allianz Türkiye ve 

Almanya’da çeşitli görevler üstlenmiştir. Ergo 

Türkiye 2010 – 2017 yılları arasında Özel Hatlar 

Teknik Departman Direktör olarak, 2017-2018 

yılları arasında ise Groupama Sigorta’da 

Bireysel Teknik Underwriting başkanı olarak 

çalışan Çıngay. Mayıs 2018 tarihinden itibaren 

AXA Sigorta’da Bireysel Teknik, Teknik Operasyon Merkezi, Fiyatlandırma ve 

Rezerv, Sağlık Anlaşmalı Kurumlar ve Tazminat Yönetimi, Sağlık, Sağlık Tazminat 

departmanları ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir. 

 

Şükrü Mert Ekitmen 
Başkan ve İcra Kurulu Üyesi  
Kurumsal Teknik ve Hasar Başkanlığı 
Ekitmen, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 

Mühendisliği bölümü 1995 yılı mezunu olup, 

Doğuş Üniversitesi’nde MBA üzerine yüksek 

lisansını yapmıştır. 1996 yılında çalışma hayatına 

başlayan ve AXA grubuna 2017 yılında katılan 

Ekitmen, 1 Haziran 2017'den itibaren AXA 

Sigorta bünyesinde, Hasar Direktörlüğü, 

Kurumsal ve Ticari Teknik Direktörlüğü, Hasar 

İletişim Merkezi, Broker & Captive Kanal 

Yönetimi, Reasürans, Rücu departmanları ve bu 

departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir. 

 

 

 



 

Esra Güller 
Başkan ve Icra Kurulu Üyesi  
Ücretlendirme & Performans ve Yetenek 
Yönetimi, İşe Alım, Eğitim & Gelişim ve İç 
İletişim, İdari İşler Başkanlığı 
Güller, Gazi Üniversitesi İngilizce Bölümü 1990 
yılı mezunudur. 1990 yılında çalışma hayatına 
başlayan ve şirketimizde 2003 yılından beri 
görev yapmakta olan Güller, Ücretlendirme & 
Performans ve Yetenek Yönetimi, İşe Alım, 
Eğitim & Gelişim ve İç İletişim, İdari İşler ve bu 
departmanlara ait tüm birimlerin yöneticisidir 
 

 

 

 

Barış Altın  
Başkan ve İcra Kurulu Üyesi  
Risk Yönetim Başkanlığı 
Altın, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi 

İşletme bölümü 2000 yılı mezunu olup, 

Yeditepe Üniversitesi’nde İşletme üzerine 

yüksek lisansını yapmıştır. 1997 yılında çalışma 

hayatına başlayan ve şirketimizde 2000 

yılından beri görev yapmakta olan Altın, İç 

Kontrol, Operasyonel ve Finansal Riskler, 

Elementer Riskler ve Aktüerya, MIS ve Analitik 

departmanları ve bu departmanlara ait tüm 

birimlerin yöneticisidir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ege Örer  
Başkan ve İcra Kurulu Üyesi  
Bilgi Teknolojileri ve İnovasyon Başkanlığı 
Örer, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik 

Haberleşme bölümü 1994 yılı mezunu olup, 

Boğaziçi Üniversitesi’nde Elektronik üzerine 

yüksek lisansını yapmıştır. 1995 yılında çalışma 

hayatına başlayan ve şirketimizde 2002 yılından 

beri görev yapmakta olan Örer, Operasyonel 

Mükemmellik ve Süreç 4.0 Direktörlüğü, Temel 

Sigortacılık Yazılım Geliştirme Direktörlüğü, 

Dijital 4.0 Direktörlüğü, Sistem Yönetimi ve 

Operasyon, Ağ ve Bilgi Sistemleri Güvenliği, Bilgi 

Güvenliği departmanları ve bu departmanlara ait 

tüm birimlerin yöneticisidir.   

 
 

Tuba Karataş Arıcan 
Başkan ve Icra Kurulu Üyesi  
Mali İşler Başkanlığı 
Arıcan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi hem 

Ekonomi hem de İşletme bölümü 2004 yılı mezun 

olup 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde 

Yöneticilere Yönelik İşletme yüksek lisansını 

tamamlamıştır. 2004 yılında çalışma hayatına 

başlamış ve son olarak Liberty Sigorta’da CFO 

olarak görev yapmıştır. 2018 yılından itibaren 

şirketimizden görev yapmakta olan arıca Tuba 

Karataş Arıcan, Muhasebe, Tahsilat, Fon 

Yönetimi, Satın Alma, İş Analiz ve Strateji ve PBR 

departmanları ve bu departmanlara bağlı tüm 

birimlerin yöneticisidir. 

 

 

 

 



 

Onur Koçkar 
Direktör ve İcra Kurulu Üyesi 
Hukuk ve Uyum Direktörlüğü 
Koçkar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1989 

yılı mezunudur. 1996 yılında çalışma hayatına 

başlayan ve şirketimizde 2011 yılından 2015 yılına 

kadar Hukuk Departmanı ve Bedeni Zarar 

Operasyon Merkezinden sorumlu Müdür, 2015 

yılında Hukuk ve Bedeni Zararlar Operasyon 

Merkezi’nden sorumlu Hukuk Direktörü olarak 

atandı. 2018 yılında Hukuk & Uyum Direktörü ve 

Genel Sekreter görevini üstlendi. 2019 yılında 

mevcut görevlerine ek olarak İcra Kurulu üyesi ve 

Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam 

etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

AXA Holding A.Ş. risk yönetimi politika ve prosedürleri, şirketin gelecekteki nakit 

akımlarının ihtiva ettiği risk ve getiri yapısını ve buna bağlı olarak faaliyetlerin 

niteliğini ve düzeyini izlemek, kontrol altında tutmak ve gerektiğinde değiştirmek 

amacı ile AXA Grup Risk Yönetimi Standartları’na paralel olarak belirlenmiştir. AXA 

Grup tarafından belirlenen bu standartların amacı grup şirketlerinin karşı karşıya 

kalabilecekleri tüm risklerin sistematik olarak belirlenmesi, ölçülmesi, yönetilmesi 

ve kontrol altında tutulmasını sağlamaktır. Şirketlerin maruz kalabilecekleri risk 

grupları hacimleri, nitelikleri, karmaşıklıkları ve geçmiş dönem deneyimlerine uygun 

olarak standartlarda yer almıştır.  AXA Holding A.Ş., Risk Yönetimi Faaliyetleri 

çerçevesinde AXA Grup Risk Yönetimi standartlarını benimsemiş olup, AXA Grup ve 

bağlı bulunduğu AXA Uluslararası ve Yeni Pazarlar ekipleri ile koordineli çalışmakta 

ve düzenli olarak raporlama yapmaktadır. 

 

AXA Grup Risk Yönetimi standartlarına paralel olarak, tüm iş süreçlerimizin bir 

parçası olan Risk Yönetimi faaliyetlerimizin esas amacı; maruz kaldığımız finansal, 

sigortacılık ve operasyonel risklerimizin toplu olarak takibi ve bunların önemli 

finansal göstergelerimize (karlılık, şirket değeri, sermaye, likidite) olan etkilerini 

ölçmektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK YÖNETİMİ 

 



 

 

 

 

 

Şirketimiz İç Denetim Departmanı, şirketin faaliyetlerini geliştirme ve onlara değer 
katma amaçlı bağımsız ve objektif güvence faaliyetleri gerçekleştirerek, İcra Kurulu 
ve Yönetim Kurulu’na şirketin varlıklarının, itibarının ve sürekliliğinin korunması için 
destek vermektedir. Risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini 
değerlendirmeye ve geliştirmeye yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek 
şirketin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktadır. 
 
İç Denetim Departmanı’nın görev, yetki ve sorumlulukları, Denetim Komitesi’nce 
gözden geçirilen ve Yönetim Kurulu’nca onaylanan “İç Denetim Yönetmeliği” ile 
tanımlanmıştır. İç Denetimin bağımsızlığı, İç Denetim Yönetmeliği ile teminat altına 
alınmış olup, söz konusu yönetmelik her yıl gözden geçirilmekte ve gerektiğinde 
güncellemeler yapılmaktadır. 
 
İç Denetim Departmanı, doğrudan Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi’ne bağlı 
olarak, “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin 
Yönetmelik” ve AXA iç denetim standartları doğrultusunda faaliyetlerini 
yürütmektedir. Ayrıca fonksiyonel olarak AXA Grup Denetim Başkanlığı ve AXA Grup 
Denetim Komitesi’ne de raporlama yapmaktadır.  
 
Denetim Komitesi’nin, üç üyesi bulunmaktadır. Yıllık toplantı gündemi Komite 
tarafından belirlenmekte ve bu doğrultuda, şirketimizin çeşitli yöneticileri ve 
bağımsız denetim firması temsilcileri de Denetim Komitesi’ne bilgi vermek üzere 
toplantılara davet edilmektedir. Ayrıca Yönetim Kurulu toplantılarında yer verilen 
sürekli gündem maddesi ile Denetim Komitesi sonuçları ele alınmaktadır. 
 
İç Denetim Departmanı yıllık denetim planını yapısal risk ve kontrol seviyelerine 
göre oluşturmakta, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu onayı ile planı uygulamaya 
almaktadır. Denetim planının hazırlanması sürecinde, şirketimiz strateji ve 
hedefleri, müşteri şikâyetleri, denetim ve kontrol sonuçları ile operasyonel riskler 
konusundaki değerlendirmeler gözden geçirilmekte, buradan elde edilen risk 
ölçümlemeleri ile şirket yöneticilerinin risk algıları da dikkate alınmaktadır.  
 
Yıllık plan kapsamındaki denetimler haricinde, gerekli durumlarda soruşturma ve 
incelemelerin gerçekleştirilmesi de İç Denetim Departmanı’nın görevleri arasında 
yer almaktadır.  

İÇ DENETİM 



 
Her denetim faaliyetinin sonucu rapor haline getirilerek, Denetim Komitesi ve 
Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır. Denetim raporlarında; denetim kapsam ve 
amacına, bulgular ve çözüm önerilerine, sorumlu birim ile aksiyon tarihine yer 
verilmektedir. Ayrıca, taahhüt edilen aksiyonların gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmediği dönemsel olarak takip edilmekte ve yönetime, Denetim 
Komitesine ve Yönetim Kurulu’na bilgi verilmektedir.  
 
İç Denetim Departmanı, 2020 yılında; 13 adet denetim ve 1 adet 
inceleme/soruşturma gerçekleştirmiştir. Bunlara ilişkin süreç sahiplerinden aksiyon 
plan ve tarihleri alınarak denetim sonuçlarına yönelik raporlar hazırlanmıştır. 
 
Şirketimiz bünyesinde, denetim faaliyetlerine ait performans kriterlerinin takibini 
ve sürekli gözden geçirmeyi sağlayacak araçlar tanımlanmış olup, İç Denetim 
Departmanının sonuçları ve performansı Denetim Komitesi tarafından düzenli 
olarak izlenmekte, Yönetim Kurulu’na bilgi verilmektedir. 2020 yılı içerisinde iç 
denetim faaliyetleri uluslararası denetim standartları çerçevesinde bağımsız bir 
kurum tarafından denetlenmiş ve denetim sonucunda faaliyetlerin standartlara 
uygun olarak yürütüldüğü teyit edilmiştir. 
 
2020 yılı sonu itibariyle, İç Denetim Departmanı kadrosu 6 kişiden oluşmaktadır. 
Denetim ekibi ulusal ve uluslararası kabul görmüş sertifikalara (CIA, CISA, CRMA, 
SMM) sahip olup, ekibin sürekli gelişimi için çalışanlara destek verilmeye devam 
edilmektedir. 
 
Denetimlerde, denetlenen birimle işbirliği içinde birimin ve şirketin faaliyetlerine 
değer katmak, temel yaklaşım olarak ele alınmaktadır. 
 
İç sistemler fonksiyonları arasında koordinasyonun artırılması için aylık Kontrol 
Fonksiyonları Komitesi ve icra kurulu üyelerinin de yer aldığı Risk, Kontrol ve 
Denetim Komitesi gerçekleştirilmiş olup, belirlenen gündem doğrultusunda güncel 
ve önemli görülen hususlarla ilgili paylaşımlar yapılmıştır. Diğer iç sistemler 
fonksiyonları ile koordineli olarak yürütülen iç denetim faaliyetleri neticesinde, 
şirketin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak şekilde kontrol yapısının sürekli 
iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

AXA HOLDİNG A.Ş. 

 

http://www.axa.com.tr 
Meclisi Mebusan Cad.No:15 Salıpazarı 
Beyoğlu/İstanbul 
Beyoğlu Vergi Dairesi-0920103103 
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 
Ticaret Sicil No: 413591 
 

 

İŞTİRAKLER; 

 

AXA SİGORTA A.Ş. 

http://www.axasigorta.com.tr 
Meclisi Mebusan Cad.No:15 Salıpazarı 
Beyoğlu/İstanbul 
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı-6490039946 
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 
Ticaret Sicil No: 98645 
 

 

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 

http://www.axahayatemeklilik.com.tr 
Meclisi Mebusan Cad.No:15 Salıpazarı 
Beyoğlu/İstanbul 
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı-0920000019 
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 
Ticaret Sicil No: 328116 
  

ŞİRKET BİLGİLERİ 

http://www.axa.com.tr/
http://www.axasigorta.com.tr/
http://www.axahayatemeklilik.com.tr/


 

 

 

 

 

HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN ÖZEL VE KAMU DENETİMLERİNE İLİŞKİN 
AÇIKLAMALAR 

 

 Şirket bünyesinde sağlanan herhangi bir huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, 

kâr payı gibi mali menfaat yoktur. 

 Şirket bünyesinde verilen herhangi bir ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil 

gideri ile ayni ve nakdi imkân, sigorta ve benzeri teminat yoktur. 

 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait bağımsız denetim yapılmıştır. 

  Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu herhangi bir yatırım yoktur. 

 Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur. 

 Şirket yıl içinde bağış, yardım, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde 

harcama yapmamıştır. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXA HOLDİNG 
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 
 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

AXA HOLDİNG 
FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN 
BEYAN 
 







AXA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

1 OCAK - 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE  
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 













AXA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

1 OCAK - 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

İÇİNDEKİLER SAYFA

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU .............................................................................  1-2 

KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU ..........................................................................  3 
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AXA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI  

31 ARALIK 2020 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ  
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.) 

1

Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem
Referansları 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar 
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 1.245.536.546 1.378.411.666
Finansal Yatırımlar 5 6.531.459.287 5.384.073.690
Ticari Alacaklar 6 1.241.143.499 947.656.776
Diğer Alacaklar 26.912.253 24.642.185
-   Diğer Taraflardan Alacaklar 26.912.253 24.642.185
Peşin Ödenmiş Giderler 7 440.656.842 359.319.731
Peşin Ödenmiş Vergi ve Benzerleri 22 2.484.873 2.997.046
Diğer Dönen Varlıklar 15 1.096.917.309 845.118.662

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 10.585.110.609 8.942.219.756

Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar 5 1.686.861 1.571.429
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8 39.832.081 41.542.440
Maddi Duran Varlıklar 9 56.710.499 44.612.745
- Binalar 33.178.821 33.894.066
- Demirbaşlar 21.447.222 10.197.003
- Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.084.456 521.676
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 74.640.906 44.892.200
- Gayri Maddi Haklar 53.394.196 19.895.210
-   Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.246.710 24.996.990
Ertelenmiş Vergi Varlığı 22 100.102.968 84.408.804

TOPLAM DURAN VARLIKLAR 272.973.315 217.027.618

TOPLAM VARLIKLAR 10.858.083.924 9.159.247.374

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
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Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem
Referansları 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler 
Ticari Borçlar 6 485.629.636 390.981.734
Ödenecek Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 13 42.628.982 46.030.305
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.486.642.051 6.464.323.226
-   Vergi Karşılıkları 22 6.844.731 83.721.455
-   Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 7.479.797.320 6.380.601.771
Ertelenmiş Gelirler 90.630.092 73.977.274
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.540.314 21.755.741

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.125.071.075 6.997.068.280

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Karşılıklar 332.125.328 301.923.654
-   Kıdem Tazminatı Karşılıkları 12 25.479.613 21.938.701
-   Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar  12 306.645.715 279.984.953

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER  332.125.328 301.923.654

ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.247.157.243 1.731.069.696
Ödenmiş Sermaye 25 1.253.466.074 1.253.466.074
- Sermaye 1.253.466.074 1.253.466.074
Kar Yedekleri 25 470.841.817 107.580.821
- Yasal Yedekler 107.245.348 87.567.988
-   Olağanüstü Yedekler 349.993.726 19.849.101
-   Diğer Kar Yedekleri 13.602.743 163.732
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları) - 117.720.468
Dönem Net Karı 522.849.352 252.302.333
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 25 153.730.278 129.185.744

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 2.400.887.521 1.860.255.440

TOPLAM KAYNAKLAR 10.858.083.924 9.159.247.374

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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Cari Dönem Önceki Dönem
Dipnot 1 Ocak - 1 Ocak-

Referansları 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Satış Hasılatı 3.377.282.938 2.909.987.619
-   Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 

ve Emeklilik Gelirleri 17 3.377.282.938 2.909.987.619

Satışların Maliyeti (-) (2.522.207.795) (2.251.254.367)
-   Gerçekleşen Tazminatlar ve Diğer Maliyetler  
       (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 (2.522.207.795) (2.251.254.367)

BRÜT KAR 855.075.143 658.733.252

Pazarlama Giderleri (-) 18 (830.738.615) (694.181.770)
Genel Yönetim Giderleri (-) 19 (299.538.006) (270.104.642)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 174.696.751 131.428.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 20 (289.955.903) (194.706.678)

ESAS FAALİYET ZARARI (-) (390.460.630) (368.831.723)

Diğer Faaliyetlerden Gelirler 20 6.205.992 7.606.844
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Kira Gelirleri 2.830.882 2.633.030
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Artış ve  
   Satış Kazançları 1.891.000 2.647.576
Diğer Gelirler 1.484.110 2.326.238

Finansal Gelirler 21 1.144.133.537 810.346.030
Faiz, Kar Payı vb. Gelirler 761.035.844 468.072.580
Kur Farkı Gelirleri 366.830.903 151.574.260
Finansal Yatırımlar Değer Artış Kazançları 5.279.710 44.367.210
Finansal Yatırımlar Satış Kazançları 7.724.488 146.325.005
Diğer Finansal Gelirler 3.262.592 6.975

Finansal Giderler (-) 21 (46.261.360) (81.894.335)
Finansal Yatırımlar Değer Azalış Zararları (30.770.908) (57.879.445)
Faiz vb. Giderler (6.855.616) (8.027.773)
Diğer Finansal Giderler (8.634.836) (15.987.117)

Dönem Karı 713.617.539 367.226.816
Vergi Gideri (-) 22 (159.565.860) (93.298.708)

DÖNEM NET KARI 23 554.051.679 273.928.108
Ana Ortaklık Paylarına İsabet Eden Dönem Net Karı 522.849.352 252.302.333
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İsabet Eden Dönem Net Karı  31.202.327 21.625.775

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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Geçmiş
Ödenmiş Kar Yıllar Karları / Dönem Ana Ortaklığa Kontrol Gücü Özkaynaklar

Geçmiş Dönem Sermaye Yedekleri (Zararları) Net Karı Ait Özkaynaklar Olmayan Paylar Toplamı

1 Ocak 2019 Tarihi İtibarıyla Bakiyeler 1.253.466.074 107.580.821 (120.581.523) 240.780.898 1.481.246.270 107.559.969 1.588.806.239

Dağıtılan Kar Payları - - (2.478.907) - (2.478.907) - (2.478.907)
Dönem Net Karı - - - 252.302.333 252.302.333 21.625.775 273.928.108
Yedeklere Aktarılan Tutarlar - - 240.780.898 (240.780.898) - - -

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Bakiyeler 1.253.466.074 107.580.821 117.720.468 252.302.333 1.731.069.696 129.185.744 1.860.255.440

Geçmiş
Ödenmiş Kar Yıllar Karları / Dönem Ana Ortaklığa Kontrol Gücü Özkaynaklar

Cari Dönem Sermaye Yedekleri (Zararları) Net Karı Ait Özkaynaklar Olmayan Paylar Toplamı

1 Ocak 2020 Tarihi İtibarıyla Bakiyeler 1.253.466.074 107.580.821 117.720.468 252.302.333 1.731.069.696 129.185.744 1.860.255.440

Dağıtılan Kar Payları - (6.761.805) - - (6.761.805) (6.657.793) (13.419.598)
Dönem Net Karı - - - 522.849.352 522.849.352 31.202.327 554.051.679
Yedeklere Aktarılan Tutarlar - 370.022.801 (117.720.468) (252.302.333) - - -

31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Bakiyeler 1.253.466.074 470.841.817 - 522.849.352 2.247.157.243 153.730.278 2.400.887.521

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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Cari Dönem Önceki Dönem
Dipnot 1 Ocak - 1 Ocak-

Referansları 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

A. ESAS FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI 

Dönem karı/zararı 713.617.539 367.226.816

Dönem karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler 

Amortisman ve itfa gideriyle ilgili düzeltmeler 9, 10 21.446.300 14.577.615
Karşılıklarla ilgili düzeltmeler 1.132.356.139 720.811.764
Faiz gelirleri ve giderleriyle ilgili düzeltmeler 21 (754.180.228) (460.044.807)
Gerçekleşmemiş kur farklarıyla ilgili düzeltmeler (103.053.629) -
Gerçeğe uygun değer kayıp/kazançları ile ilgili düzeltmeler 8 (1.891.000) (2.647.576)
Ticari alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler (293.486.723) (126.669.249)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki 
   artış/azalış ile ilgili düzeltmeler (335.405.826) (309.071.982)
Ticari borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler 94.647.902 119.234.997
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki  
  artış/azalış ile ilgili düzeltmeler 11.036.068 33.089.314
Dönem kar/zararı mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler - 14.799.133

Dönem karı/zararı mutabakatı ile ilgili toplam düzeltmeler (228.530.997) 4.079.209

Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışı (+/-) 485.086.542 371.306.025

Alınan faizler 542.713.919 474.370.372
Vergi ödemeleri (251.624.575) (121.240.800)
Diğer nakit girişleri/(çıkışları) (5.727.669) -

Esas faaliyetlerden net nakit akışı (+/-) 770.448.217 724.435.597

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 
Başka işletme veya fon paylarının veya  
   borçlanma araçlarının  
   elden çıkarılmasından kaynaklanan nakit girişleri 5 1.774.358.561 903.667.993
Başka işletme veya fon paylarının veya  
   borçlanma araçlarının  
   elde ediniminden kaynaklanan nakit çıkışları 5 (2.702.297.574) (1.456.964.465)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık  
   satışından nakit girişleri 3.864.319 903.237
Maddi ve maddi olmayan duran varlık  
   alımından nakit çıkışları 8, 9, 10 (63.555.720) (15.353.004)

Yatırım faaliyetlerden net nakit akışı (+/-) (987.630.414) (567.746.239)

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI  
Ödenen kar payları (13.419.598) (2.478.907)
Ödenen faiz 21 (6.855.616) (8.027.773)

Finansman faaliyetlerinden net nakit akışı (+/-) (20.275.214) (10.506.680)

A+B+C Kur farklarının etkisinden önce  
   nakit ve nakit benzerlerindeki safi artış/(azalış) (+/-) (237.457.411) 146.182.678

D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi (+/-) 103.053.629 -

E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 1.359.009.237 1.212.826.559

A+B+C+D+E Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 1.224.605.455 1.359.009.237

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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DİPNOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

Axa Holding A.Ş. (“Şirket”) 5 Şubat 1999 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil ve 10 Şubat 1999 tarih, 
4728 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmuştur. Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün  
28 Ocak 1999 tarih ve 5735 sayılı izin belgesi ve Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı hükümlerine göre bir 
Holding Anonim Şirketi olarak kurulmuştur. Şirket’in amacı, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ana 
sözleşmesinde belirtilen kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların 
yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde çözümlemek ve 
ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali 
girişimlerde bulunmaktır.  

Axa Holding A.Ş.’nin ortaklarından Axa SA ve OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu) arasında  
5 Şubat 2008 tarihinde imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi çerçevesinde OYAK’ın Axa Holding A.Ş.’deki 
hisselerinin tamamı Axa Mediterranean Holding SA’ya devredilmiştir. İlgili hisse devrinin geçerli kılınması 
için alınan resmî izinleri takiben Şirket’in Axa Oyak Holding A.Ş. olan ticari ünvanı Axa Holding A.Ş. 
olarak değiştirilmiş ve ilgili ünvan değişikliği 12 Ağustos 2008 tarihinde tescil ettirilmiştir.  

Şirket’in sermayesi 25 Ekim 2013 tarihli Genel Kurul Kararı ile 1.191.466.074 TL’den  
1.253.466.074 TL’ye yükseltilmiştir. 1.253.466.074 TL’lik sermaye 125.346.607.400 adet hisseye 
ayrılmıştır. Söz konusu karar 1 Kasım 2013 tarihli ve 8434 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır. 

Şirket’in bağlı ortaklıkları Axa Sigorta A.Ş. ve Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. olup Şirket’in adresi Meclisi 
Mebusan Cad. No: 15 Salıpazarı / Beyoğlu, İstanbul’dur. 

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla Şirket’in konsolide edilen bağlı ortaklıkları 2.4 no’lu dipnotta 
sunulmaktadır. Bundan böyle konsolide finansal tablolar ve dipnotlarında Şirket ve bağlı ortaklıkları “Grup” 
olarak adlandırılacaktır. 

Finansal tabloların onaylanması:

Finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından 4 Mayıs 2021 tarihinde onaylanmıştır. 

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar  

Konsolide finansal tablolar, yatırım amaçlı gayrimenkuller ve bazı finansal varlıkların gerçeğe uygun 
değerinden gösterilmesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır.  

Sigortacılık işlemlerine ilişkin muhasebe politikaları 

BOBİ FRS’de sigortacılık işlemlerine ilişkin bir muhasebe politikası öngörülmediğinden, konsolide edilen 
sigorta şirketlerinin sigortacılık işlemleri, konsolide finansal tablolarda, bağlı ortaklıkların münferit yasal 
finansal tablolarıyla uyumlu olacak şekilde; Sigortacılık Kanunu ve 18 Ekim 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“SEDDK”) 
tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, genelge ve 
açıklamalardan oluşan sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ve finansal raporlamaya 
ilişkin düzenlemeler; ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
hükümlerini içeren; “Sigortacılık Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak 
muhasebeleştirilmiştir. SEDDK'nın kurulması ve sigortacılık sektörüne ilişkin düzenleme faaliyetine 
başlamasından önceki sigortacılık mevzuatı ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Hazine ve Maliye 
Bakanlığı”) tarafından yayımlanmıştır. Bu çerçevede sigortacılık işlemlerine ilişkin muhasebe politikaları 
2.7 no’lu dipnotta sunulmuştur. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.2. BOBİ FRS’ye Uygunluk Beyanı

Grup’un 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle konsolide finansal tabloları, 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 56 Sıra No’lu Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama 
Standardı Hakkında Tebliğ uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) 
tarafından yürürlüğe konulan Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı  
(“BOBİ FRS”) esas alınarak hazırlanmıştır. 

Şirket, muhasebe kayıtlarını Türk Lirası (“TL”) cinsinden ve TTK, vergi mevzuatı ve Tek Düzen Hesap 
Planı gereklerine uygun olarak tutmaktadır. Bununla birlikte, konsolide finansal tablolar, BOBİ FRS 
uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla ilgili dipnotlarda belirtilen muhasebe politikaları çerçevesinde, 
Şirket ve bağlı ortaklıklarının yasal kayıtları üzerinden birtakım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine 
tabi tutularak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar, BOBİ FRS’de belirlenmiş olan formatlara uygun 
olarak sunulmuştur. 

2.3. Fonksiyonel ve raporlama para birimi

Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan 
para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, 
Grup’un fonksiyonel para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası 
(“TL”) cinsinden ifade edilmiştir. 

2.4. Konsolidasyon esasları  

(a) Bağlı Ortaklıklar 

Konsolide finansal tablolar aşağıdaki maddelerde belirtilen esaslara göre hazırlanan Grup hesaplarını içerir. 
Konsolidasyon kapsamına dâhil edilen şirketlerin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, BOBİ FRS’ye 
uygunluk ve Grup tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından, 
gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıştır. Bağlı ortaklıkların faaliyet sonuçları satın alma veya elden 
çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik tarihlerinde dâhil edilmiş veya hariç 
bırakılmışlardır. 

Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları 
üzerinde kontrol gücünün olması ile sağlanır. 

Bağlı Ortaklıklar, Grup’un ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan ve Grup’un üzerinde oy 
haklarına sahip olduğu hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkının %50’den fazlasını 
kullanma yetkisine sahip olduğu ya da (b) oy hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip 
olmamakla birlikte mali ve işletme politikaları üzerinde fiili hâkimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve 
işletme politikalarını Grup’un menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu 
şirketleri ifade eder. 

Grup’un başka bir şirketi kontrol edip etmediğinin değerlendirilmesinde dönüştürülebilir veya kullanılabilir 
potansiyel oy haklarının varlığı da göz önünde bulundurulur. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.4. Konsolidasyon esasları (Devamı) 

Aşağıda 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla Bağlı Ortaklıklar ve ortaklık oranları gösterilmektedir. 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 
İtibarıyla Etkin İtibarıyla Etkin 

Bağlı Ortaklıklar Faaliyet Konusu Ortaklık Oranı (%) Ortaklık Oranı (%) Ülke

Axa Sigorta A.Ş. Sigortacılık 92,61 92,61 Türkiye
Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hayat Sigortası ve Emeklilik 99,99 99,99 Türkiye

Bağlı ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon 
kapsamına alınır ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon kapsamından çıkartılır. Bağlı 
ortaklıklar için uygulanan muhasebe politikaları Grup tarafından uygulanan muhasebe politikaları ile 
tutarlılığın sağlanması amacıyla değiştirilir. 

Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra veya 
elden çıkarma tarihine kadar konsolide kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir. 

Bağlı ortaklıklara ait finansal durum tabloları ile gelir veya gider ve diğer kapsamlı gelir tabloları tam 
konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş olup bağlı ortaklıkların sahip olduğu payların kayıtlı 
iştirak değerleri, ilgili özkaynaklar ile karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Bağlı ortaklıklar arasındaki grup içi 
işlemler ve bakiyeler konsolidasyon işlemi sırasında netleştirilmiştir. Grup’un sahip olduğu hisselerin kayıtlı 
değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynaklar ve kapsamlı gelir tablosu hesaplarından 
netleştirilmiştir. 

(b) Kontrol gücü olmayan paylar

Kontrol gücü olmayan paylar, kontrol gücü olmayan hissedarlarının bağlı ortaklıkların net aktiflerindeki ve 
dönem faaliyet sonuçlarındaki payını gösterir. Bu detaylar konsolide finansal durum ve konsolide kar veya 
zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda ayrı olarak gösterilir. Kontrol gücü olmayan paylara ait zararlar bağlı 
ortaklıkların hisselerine ait kontrol gücü olmayan hissedarların çıkarlarından fazla ise, kontrol gücü olmayan 
payların bağlayıcı yükümlülükleri olmadığı takdirde kontrol gücü olmayan paylara ait zararlar çoğunluğun 
çıkarları aleyhine sonuçlanabilir. 

2.5. Netleştirme / (Mahsup) 

Finansal tablolarda yer alan finansal varlıklar ve yükümlülükler, ilgili değerleri netleştirmeye izin veren yasal 
bir yetkinin olması ve değerlerin net olarak gösterilmesi hususunda bir niyetin olması ya da varlığın 
gerçekleşmesi ile borcun yerine getirilmesinin aynı anda olması durumunda finansal tablolarda net değerleri 
üzerinden gösterilmektedirler.
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.6.  Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tabloların Düzeltilmesi  

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkân vermek üzere, Grup’un cari dönem konsolide
finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Grup’un 31 Aralık 2020 tarihi 
itibarıyla hazırlanmış konsolide finansal durum tablosu, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla  
hazırlanmış konsolide finansal durum tablosuyla karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Bununla birlikte;  
1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait kar veya zarar tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu 
ve konsolide nakit akış tablosu, 1 Ocak - 31 Aralık 2019 dönemine ait konsolide kar veya zarar tablosu, 
konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile karşılaştırmalı olarak 
sunulmuştur. 

Cari dönemde finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler, gerekli 
görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır.

2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

2.7.1. Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzerleri bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadır. Nakit ve nakit benzerleri, banka 
mevduatları ile banka garantili ve üç ayda kısa vadeli kredi kartı alacaklarından oluşmaktadır. 

2.7.2. Ticari alacaklar ve değer düşüklüğü karşılığı 

Krediler ve alacaklar, borçluya para veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır. Söz konusu 
alacaklar elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmaktadır. İlgili alacakların teminatı olarak alınan 
varlıklara ilişkin ödenen harçlar ve benzeri diğer masraflar işlem maliyeti olarak kabul edilmemekte ve gider 
hesaplarına yansıtılmaktadır.

Grup’un, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu 
olması halinde ticari alacaklar için bir değer düşüklüğü karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, 
alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve 
güvencelerden tahsil edilebilecek tutarlar da dahil olmak üzere beklenen nakit akışlarının, oluşan ticari 
alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. Değer düşüklüğü tutarı, zarar 
yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere 
yansıtılır. 

2.7.3. Maddi duran varlıklar 

Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile gösterilmektedir. 
Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal ve hızlandırılmış amortisman 
yöntemleri kullanılarak ayrılmaktadır. Maddi duran varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak tahmin edilen 
amortisman dönemleri, aşağıda belirtilmiştir: 

Kullanım amaçlı gayrimenkuller (Binalar) 50 yıl 
Demirbaşlar ve tesisatlar 3-10 yıl 
Motorlu taşıtlar 5 yıl 
Özel maliyet bedelleri 5 yıl 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

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

2.7.4. 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 
tarihten sonra tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal ve hızlandırılmış amortisman yöntemleri ile 
amortismana tabi tutulur. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı 
değeri, geri kazanılabilir değerine getirilir. 

Maddi olmayan duran varlıkların amortisman süreleri 3 ila 15 yıldır. 

2.7.5. Yatırım amaçlı gayrimenkuller 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan 
gayrimenkuller olup ilk olarak maliyet değerleri ve buna dahil olan işlem maliyetleri ile ölçülürler. 
Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında yatırım amaçlı gayrimenkuller, bilanço tarihi itibarıyla piyasa 
koşullarını yansıtan gerçeğe uygun değer ile değerlenirler. İnşaat halindeki gayrimenkuller gerçeğe uygun 
değer tespitinin güvenilir bir biçimde yapılamaması durumunda bu tespitin güvenilir bir şekilde yapıldığı 
ya da yatırımın tamamlandığı tarihten önce gelen tarihe kadar maliyet metodu ile değerlenmektedir. Yatırım 
amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç veya zararlar 
oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna dahil edilirler. 

2.7.6. Varlıklarda değer düşüklüğü 

Grup, maddi ve maddi olmayan duran varlıkları da içeren her varlık için her bir bilanço tarihinde, söz konusu 
varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle 
bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Kullanıma uygun olmayan maddi 
olmayan duran varlıklarda ise geri kazanılabilir tutar her bir bilanço tarihinde tahmin edilir. Eğer söz konusu 
varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri 
kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü kayıpları kapsamlı 
gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 

Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer 
düşüklüğünün kayıtlara alınmasını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi 
durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde geri çevrilir. 

Dönemin kar veya zararı üzerindeki vergi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenen vergiyi 
içermektedir. Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço 
tarihi itibarıyla geçerli olan vergi oranları ile yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca hesaplanan vergi 
yükümlülüğü kayıtlarını içermektedir. 



AXA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

1 OCAK - 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.) 

11

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.7.7. Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 

Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki kayıtlı değerleri 
ile vergi değerleri arasında oluşan geçici farklar üzerinden hesaplanır. Varlık ve yükümlülüklerin vergi 
değeri, vergi mevzuatı çerçevesinde söz konusu varlık ve yükümlülükler ile ilgili gelecek dönemlerde vergi 
matrahını etkileyecek tutarları ifade eder. Ertelenmiş vergi, bilanço tarihi itibarıyla yürürlükte olan veya 
yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya 
yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır. 

Ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki 
dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapması tahmin edilen artış ve azalış oranlarında finansal tablolara 
yansıtılmaktadırlar. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar için hesaplanırken 
ertelenen vergi varlığı gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan 
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla finansal tablolara alınır. Ertelenmiş vergi varlığının bir 
kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkân verecek düzeyde mali kar elde 
etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır. 

2.7.8. Karşılıklar 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin 
muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması 
durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve 
belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için 
yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması 
için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, 
ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir. 

Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca 
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen 
kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir. 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Grup’un tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki 
bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün 
yükümlülükler şarta bağlı yükümlülükler olarak değerlendirilmekte ve finansal tablolara dahil 
edilmemektedir.
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

Kazanılmamış Primler Karşılığı 

Kazanılmamış primler karşılığı, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerin 
herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi 
veya hesap dönemlerine sarkan kısmından oluşmaktadır. Belirli bir bitiş tarihi olmayan emtia nakliyat 
sigortası sözleşmelerinde, son üç ayda tahakkuk etmiş primlerden sonra kalan tutarın %50’si kazanılmamış 
primler karşılığı olarak ayrılmaktadır. Kazanılmamış primler karşılığının hesaplanması sırasında, gün 
esasına göre takip eden döneme sarkan kısım hesap edilirken genel uygulamada poliçelerin öğlen 12:00’de 
başlayıp yine öğlen 12:00’de sona erdiği varsayılmıştır. 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren teknik karşılıkları konu alan 
“Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketleri’nin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı 
Varlıklara İlişkin Yönetmelik” (“Teknik Karşılıklar Yönetmeliği”) uyarınca dövize endeksli sigorta 
sözleşmelerine ilişkin kazanılmamış primler karşılığının hesabı sırasında, sigorta sözleşmesinde ayrıca bir 
kur belirtilmemişse ilgili primin tahakkuk tarihindeki TCMB’nin Resmî Gazete’de ilan ettiği döviz satış 
kurları dikkate alınmaktadır. 

Ertelenmiş Üretim Giderleri ve Ertelenmiş Komisyon Gelirleri  

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 28 Aralık 2007 tarih ve 2007/25 sayılı Genelge uyarınca, 
yazılan primler için aracılara ödenen komisyonlar ile reasürörlere devredilen primler nedeniyle 
reasürörlerden alınan komisyonların gelecek dönem veya dönemlere isabet eden kısmı, bilançoda sırasıyla 
“Peşin ödenmiş giderler” ve “Ertelenmiş gelirler” hesaplarında muhasebeleştirilmektedir. 

Devam Eden Riskler Karşılığı  

Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca sigorta şirketleri, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri 
dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların, ilgili sözleşmeler için ayrılmış kazanılmamış primler 
karşılığından fazla olma ihtimaline karşı, beklenen hasar prim oranını dikkate alarak devam eden riskler 
karşılığı ayırmakla yükümlüdürler. Beklenen hasar prim oranı, gerçekleşmiş hasarların kazanılmış prime 
bölünmesi suretiyle bulunur. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 13 Aralık 2012 tarih ve 
2012/15 sayılı “Devam Eden Riskler Karşılığı Hesaplamasında Yapılan Değişiklik Hakkında Genelge” 
(“2012/15 no’lu Genelge”) uyarınca, söz konusu beklenen hasar prim oranı hesaplaması 31 Aralık 2020 ve 
31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla ana branş bazında yapılmıştır. Branş bazında hesaplanan beklenen hasar 
prim oranının %95’in üzerinde olması halinde, %95’i aşan oranın net kazanılmamış primler karşılığı ile 
çarpılması sonucunda bulunan tutar, net Devam Eden Riskler Karşılığı (“DERK”), %95’i aşan oranın brüt 
kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar brüt Devam Eden Riskler Karşılığı 
olarak hesaplanır. Brüt tutar ile net tutar arasındaki fark ise reasürör payı olarak dikkate alınır. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

Devam Eden Riskler Karşılığı (Devamı)  

Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2019/5 (“Devam Eden Riskler 
Karşılığına ilişkin Genelge 2019/5”) sayılı Genelgesi ile şirketlere, Devam Eden Riskler Karşılığı 
hesaplamasını, tüm branşlarda, son dört kaza çeyreğine ilişkin brüt hasar prim oranı üzerinden hesaplama 
yapabilmeleri imkânı tanınmıştır. Brüt hasar prim oranı, kaza yılı esas alınarak cari dönem dahil son dört üç 
aylık dönemin toplamı üzerinden endirekt işler de dahil edilerek gerçekleşen nihai hasar tutarının brüt 
kazanılan prime bölünmesi suretiyle hesaplanır. Muallak tazminat karşılığı hesabında iskonto uygulanan 
branşlarda, DERK hesabında gerçekleşen nihai hasar tutarı hesaplanırken iskonto edilmiş tutarlar dikkate 
alınır. Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2020/1 (“2019/5 Sayılı Devam 
Eden Riskler Karşılığına ilişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge”) sayılı Genelgesi ile 
direkt üretimin %100’ünün Türkiye’de kurulan havuzlara devredildiği işler için ayrı hesaplama yapılması 
halinde brüt hasar prim oranının %100 oranının, diğer işler için ise brüt hasar prim oranının %85 oranının 
üzerinde olması halinde aşan kısım brüt kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması suretiyle brüt DERK, 
net kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması suretiyle net DERK tutarı hesaplanır. 

Bununla birlikte 2019/5 sayılı Devam Eden Riskler Karşılığına ilişkin Genelge’de DERK tutarının, ilk 
paragrafta açıklanan muhasebe yılı ya da kaza yılı bazında hesaplanabileceği belirtilmiştir. Grup, ilgili 
genelge neticesinde Kara Araçları Zorunlu Mali Mesuliyet (Zorunlu Trafik ve İhtiyari Mali Mesuliyet ayrı 
ayrı olmak üzere) ve Genel Sorumluluk branşlarında kaza yılı ve diğer tüm branşlarda ise muhasebe yılı 
bazında DERK hesabı yapmaktadır. 

Muallak Tazminat Karşılığı  

Grup, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap 
döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise tahmini bedelleri ile 
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri için muallak tazminat karşılığı ayırmaktadır. 
Muallak hasar karşılığı eksper raporlarına veya sigortalı ile eksperin değerlendirmelerine uygun olarak 
belirlenmekte olup ilgili hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilmemektedir.

Hesap dönemlerinden önce meydana gelmiş ancak bu tarihlerden sonra ihbar edilmiş tazminatlar, 
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri olarak kabul edilmektedir. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik 
Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 5 Aralık 2014 tarih ve 2014/16 sayılı “Muallak Tazminat 
Karşılığına İlişkin Genelge” uyarınca, aktüeryal zincirleme merdiven metodları (“AZMM”) kullanılarak, 
Grup’un gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat karşılığı (“IBNR”) hesaplanmıştır. 

17 Temmuz 2012 tarih ve 28356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilgili Yönetmelik’te değişiklik 
yapılmasına ilişkin Yönetmelik ile “Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli, içeriği ve 
uygulama esasları Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen aktüeryal zincirleme merdiven metodu veya 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek diğer hesaplama yöntemleriyle hesaplanır” hükmü 
getirilmiştir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2014 tarihinde yayımlanan 2014/16 sayılı Muallak 
Tazminat Karşılığına İliskin Genelge (“Genelge”) ile AZMM hesaplamalarının “Standart Zincir, 
Hasar/Prim, Cape Cod, Frekans/Şiddet, Münich Zincir Yöntem ve Bornhuetter-Ferguson” olmak üzere altı 
farklı yöntem ile yapılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca bu genelge ile branş bazında olmak üzere kullanılacak 
olan verinin seçimi, düzeltme işlemleri, en uygun metodun ve gelişim faktörlerinin seçimi ile aktüeryal 
yöntemler kullanılarak gelişim faktörlerine müdahale yetkisi şirket aktüerine verilmektedir. Genelge 
uyarınca aktüeryal dayanağının olması ve şirketçe kullanılan aktüeryal zincirleme merdiven metoduna göre 
hesaplanan tutardan fazla olması şartıyla, IBNR hesabı şirketlerce belirlenecek diğer yöntemler ile de 
yapılabilmektedir. 

5 Aralık 2014 tarih ve 2014/16 sayılı Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelge’nin dördüncü maddesi 
uyarınca Grup, hayat dışı tüm branşlarda ilgili branşın özelliklerini dikkate alarak, yönetmelik çerçevesinde 
belirlediği aktüeryal yöntem ile IBNR hesabını yapmıştır. Söz konusu yöntem, Zorunlu Trafik branşını, 
teminat bazlı ayrımı (maddi/bedeni) yanısıra hasar nedenleri (maddi tazminat, ölüm, sakatlık, değer kaybı, 
sürücü kusurları, bakıcı giderleri) üzerinden ele almaktadır. Bu ayrımlarda, hasar üçgenlerinin hem ortalama 
maliyet hem de hasar frekansı gelişimleri değerlendirilmektedir. Bununla birlikte dosyaların hukuki 
durumları da değerlendirilmektedir. Ayrıca kara araçları sorumluluk ve kasko hariç diğer branşlarda daha 
homojen bir veri setiyle hesaplama yapılabilmesini teminen büyük hasar olarak nitelendirilen uç hasarlar 
istatistiki yöntemlerle elimine edilmiştir. Grup’un yapmış olduğu gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş 
tazminat bedeli hesaplamaları brüt tutarlar üzerinden yapılmakta ve Grup’un yürürlükte bulunan veya ilgili 
reasürans anlaşmalarına bağlı olarak net tutarlara ulaşılmaktadır. Grup, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, 
netleştirme yöntemi olarak, cari dönem ve geçmiş hasar dönemleri ayrı ayrı olmak üzere net gerçekleşen 
hasarlarının brüt gerçekleşen hasarlarına olan oranını dikkate almıştır. 

Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat karşılığı ve ilgili tarihe kadar yapılmış tüm 
ödemelerin (rücu ve sovtaj tahsilatların düşüldükten sonra) toplamından oluşan gerçekleşmiş hasar tutarı ile 
içeriği ve uygulama esasları Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ve 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girmiş olan Genelge çerçevesinde belirlenmiş olan aktüeryal zincirleme merdiven yöntemleri kullanılarak 
bulunan nihai hasar tutarı arasındaki fark gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli olarak 
muhasebeleştirilmektedir. Grup, her branş için aktüeryal zincirleme merdiven metodu (“AZMM”) 
hesaplamalarını gerçekleşen hasarlar (muallak ve ödenen hasarlar toplamı) üzerinden yapmıştır.  

Grup, hayat branşı için ise gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat karşılıklarının tespiti için son beş 
yıla ait ihbar edilen hasar ve gerçekleşen hasar oranlarını dikkate alarak hesaplama yapmıştır.
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

Muallak Tazminat Karşılığı (Devamı) 

2011/18 sayılı Genelge uyarınca, Grup’un “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk”, “Zorunlu 
Trafik” ve “Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza” branşlarında vermiş olduğu teminatlara ilişkin tedavi 
giderlerini ödeme yükümlülüğü kalmadığından, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla gerçekleşmiş ancak rapor 
edilmemiş tazminat tutarının belirlenmesi için hazırlanan AZMM gelişim üçgenlerinden, Kanun kapsamına 
giren tedavi masraflarına ilişkin ödenen tazminatlar, muallak tazminatlar ve tahsil edilen rücu, sovtaj ve 
benzeri gelirler çıkarılmıştır. 

Grup, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 15 Eylül 2017 tarihinde yayımlanan 2017/7 sayılı Muallak 
Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki 2016/22 Sayılı 
Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge çerçevesinde, Genel Sorumluluk ve Kara Araçları 
Sorumluluk branşları için Sigortacılık Mevzuatı’na göre hesapladığı ve ayırdığı muallak tazminat 
karşılıklarının oluşturacağı net nakit akışlarını, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 10 Haziran 2016 
tarihinde yayımlanan 2016/22 sayılı Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının 
İskonto Edilmesi Hakkında Genelge’de belirtilen esaslara göre iskonto etmiştir. Grup, 31 Aralık 2020 tarihi 
itibarıyla net 693.602.494 TL tutarında iskontoyu finansal tablolarına yansıtmıştır. 

26 Aralık 2011 tarih ve 2011/23 sayılı “Gerçekleşmiş Ancak Raporlanmamış Tazminat Karşılığı (IBNR) 
Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında Genelge” (“2011/23 sayılı Genelge”) uyarınca, sigorta 
şirketlerinin ilk defa 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla olmak üzere, davaların sonuçlanma tarihlerini dikkate 
alarak son beş yıllık gerçekleşmelere göre alt branşlar itibarıyla Grup aleyhine açılan davaların tutarları 
üzerinden bir kazanma oranı hesaplaması ve hesaplanan kazanma oranına göre dava sürecinde olan dosyalar 
için tahakkuk ettirilen muallak tazminat karşılığı tutarlarından indirim yapması mümkün bulunmaktadır. 
Grup’un 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla alt branşlar bazında hesapladığı kazanma oranları ile tahakkuk 
ettirilen muallak tazminat karşılığından yaptığı indirim tutarı bulunmamaktadır (31 Aralık 2019: 
Bulunmamaktadır). Ayrıca, 26 Aralık 2011 tarih ve 2011/23 sayılı Genelge uyarınca gerçekleşmiş ancak 
rapor edilmemiş tazminat bedelinin tespit edilebilmesi için yapılan tüm hesaplamalarda, dava sürecindeki 
dosyalar indirim yapılmamış olarak dikkate alınmıştır. 

Dengeleme Karşılığı  

Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, sigorta şirketleri, takip eden hesap dönemlerinde meydana 
gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere kredi 
deprem teminatları içeren sigorta sözleşmeleri için dengeleme karşılığı ayırmak zorundadırlar. Söz konusu 
karşılık her bir yıla tekabül eden net deprem ve kredi primlerinin %12’si oranında hesaplanır. Net primin 
hesaplanmasında, bölüşmesiz reasürans anlaşmaları için ödenen tutarlar devredilen prim olarak kabul edilir. 

Cari yılda ayrılan dengeleme karşılığından olmamak kaydıyla, deprem tazminatları için ayrılan dengeleme 
karşılığının deprem nedeniyle yapılan tazminat ödemeleri ile eksper raporu veya afet durumunda resmî 
kurumlardan temin edilecek belgeler gibi kanıtlara dayanılarak ayrılan muallak tazminat karşılığının 
dengeleme karşılığından indirilmesi ya da dengeleme karşılığının güncellenmesi mümkün bulunmaktadır.
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

Dengeleme Karşılığı (Devamı) 

2009/9 sayılı “Teknik Karşılıklarla İlgili Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin” sektör duyurusu uyarınca hayat 
branşı için, deprem dolayısıyla meydana gelebilecek ölüm ve maluliyet, hayat ve kaza branşlarında deprem 
ek teminat verdikleri sigorta sözleşmeleri için 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren dengeleme karşılığı ayırmak 
zorundadırlar. Söz konusu karşılık her bir yıla tekabül eden net deprem ve kredi primlerinin %12’si oranında 
hesaplanır. Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca şirketler, vefat teminatının verildiği hayat 
sigortalarında dengeleme karşılığının hesabı sırasında kendi istatistiki verilerini kullanabileceği gibi gerekli 
hesaplamaları yapabilecek veri seti bulunmayan şirketler ise vefat primlerinin %11'ini deprem primi olarak 
kabul edebilecek ve bu tutarların %12'si oranında karşılık ayırabilmektedir.

Hayat Matematik Karşılıkları 

Hayat branşı matematik karşılığı, aktüeryal matematik karşılıkları (Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
onaylı tarifeler ile belirlenmiş teknik faiz oranı kadar asgari gelir garantisi bulunan ve bir yıldan uzun süreli 
risk teminatı içeren) ve kâr payı karşılıklarından oluşmakta olup, Grup’un hayat sigortası branşında 
sigortalılara yükümlülüklerini göstermektedir. 

Matematik karşılıklar, yürürlükte bulunan her bir sözleşme için tarifedeki teknik esaslara göre ayrı ayrı 
hesaplanan aktüeryal matematik karşılıklar ve kâr payı karşılıkları toplamını gösterir. Grup’un hayat branşı 
matematik karşılığı yıldan uzun süreli birikimli ve birikimsiz hayat sigortaları için hesaplanan aktüeryal 
matematik karşılıklarından oluşmaktadır. Aktüeryal matematik karşılıklar, Grup’un üstlendiği riskler için 
aldığı risk primleri ile sigorta ettirenler ve lehdarlara olan yükümlülüklerinin peşin değerleri arasındaki 
farktır. Bu karşılıkların yatırımlara dönüşmesi sonucu elde edilen gelirler için kâr payı karşılığı 
ayrılmaktadır.

2.7.9. Çalışanlara sağlanan faydalar 

Kıdem tazminatları: 

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya 
işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Finansal durum tablosunda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı 
yükümlülüğü, iş gücü devir hızı ve önceki yıllara ilişkin kıdem tazminatı gerçekleşmeleri gibi etkenler de 
dikkate alınarak, çalışanların ilgili döneme ilişkin kıdeme esas ücreti üzerinden hesaplanır. 

Kâr payı ve ikramiye ödemeleri: 

Grup, bazı düzeltmeler sonrası şirket hissedarlarına ait karı dikkate alan bir yönteme dayanarak hesaplanan 
kâr payı ve ikramiyeyi yükümlülük ve gider olarak kaydetmektedir. Grup, sözleşmeye bağlı bir zorunluluk 
ya da zımni bir yükümlülük yaratan geçmiş bir uygulamanın olduğu durumlarda karşılık ayırmaktadır. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.7.10. Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri - Sınıflandırma 

Sigorta sözleşmeleri sigorta riskini transfer eden sözleşmelerdir. Sigorta sözleşmeleri sigortalıyı hasar 
olayının olumsuz ekonomik sonuçlarına karşı sigorta poliçesinde taahhüt edilen şart ve koşullar altında 
korur. Grup tarafından üretilen ana sözleşmeler, aşağıda da anlatıldığı gibi yangın, nakliyat, kaza ve 
mühendislik başta olmak üzere hayat dışı branşlardaki sigorta sözleşmeler ile hayat branşındaki sigorta 
sözleşmeleridir. 

Kaza sigortası sözleşmeleri (mesuliyet, bireysel kaza ve motor) iki temel amaca hizmet etmektedir. Bu 
sözleşmeler sigortalıyı varlığın hasar riskine ve üçüncü kişilere verilebilecek hasar riskine karşı korur. 
Yangın sigortası sözleşmeleri, sivil, ticari ve endüstriyel olarak üçe ayrılır. Sigortalı, poliçede yer alan 
yangın, yıldırım, patlama gibi risklerden kaynaklanan fiziksel kayıp ve hasara karşı sigortalanır. Sigortalı, 
kar kaybı maddesi ile sigorta sözleşmesinin içerdiği bir olay sonucu operasyonun kısmi ve tamamıyla 
durmasından kaynaklanan mutlak dolaylı kayıplara karşı korunur. Nakliyat sigorta sözleşmeleri nakliyat 
sigortası (tekne, kara veya hava nakil vasıtaları) ve taşıma halindeki mal sigortalarını kapsamaktadır. 
Mühendislik sigorta sözleşmeleri iki alt gruba ayrılmaktadır. Sürekli mevcut bulunan riskleri kapsayan 
süresiz bir dönemde geçerli olan sözleşmeler ve geçici süreli, tekrar etmeyen riskleri kapsayan sözleşmeler. 
Birinci grup ani ve önceden görünemeyen mekanik donanım, tesisler ve elektronik zarar ve kayıplarını 
kapsar. İkinci grup, montaj ve inşaatın garanti süresiyle doğal olarak sınırlı olan montaj ve inşaat-montaj 
sigortalarını içerir. Ayrıca Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (“TARSİM”) tarafından üretilen tarım 
sigortaları ile Doğal Afet Sigortaları Kurumu (“DASK”) tarafından üretilen zorunlu deprem sigortası 
sözleşmeleri de bulunmaktadır.  

Hayat Sigortaları  

Hayat sigortası sözleşmeleri birikimli ve risk (birikimsiz) olarak ikiye ayrılır. Grup bu sigortayla, bir 
kimsenin belirli bir süre içinde veya sözleşmede belirtilen şart ve haller içinde ölümü veya o kimsenin 
sözleşmede belirtilen belli bir süreden fazla yaşaması ihtimalini ya da her iki ihtimali beraber sigorta 
edebilir. Hayat branşında yazılan birikim ve risk sözleşmeleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: 

i) Birikime Yönelik Sigortalar:

Birikimli Hayat Sigortası 

Birikimli hayat sigortası ürünleri yatırım amaçlı, birikim ağırlıklı ve en az 10 yıllık sigorta poliçeleridir. En 
az 10 yıllık süre sonunda oluşan birikimler poliçe sahibine ödenir. Beklenmedik bir yaşam kaybı 
durumundaysa, vefat teminatı güvence sağlar. Aksine sözleşmeyle süre kısaltılmadıkça ödenmiş birikim 
poliçelerinde iştira ve ikraz hakkı vardır. Ayrıca ödenen primlerden yapılacak olan kesintilerle, kazaen vefat 
ve daimi maluliyet ek teminatları da sigorta kapsamına alınabilir. Birikimli poliçelerde garanti edilen teknik 
faizin üzerinde getiri kazanıldığı takdirde, poliçe sahipleri kar payından yararlanır. Grup yürürlükteki sigorta 
mevzuatı çerçevesinde birikimli hayat sigorta sözleşmelerinin tamamını sigorta sözleşmesi olarak 
sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir.
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2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

ii) Korumaya Yönelik Sigortalar:

Yıllık Hayat 

Yıllık hayat sigortası, sigortalının karşılaşacağı risklere karşı 1 yıl süre ile güvence sağlar. Bu sigorta, vefat 
ana teminatının yanında, kazaen vefat, daimi ve geçici maluliyet ve tehlikeli hastalıklar ek teminatları 
vererek, poliçe süresi boyunca sigortalının başına gelebilecek riskleri teminat altına alır. Yıllık hayat 
sigortası poliçeleri risk ağırlıklıdır, birikim içermez, iştira ve ikraz hakkı bulunmamaktadır. Grup ve ferdi 
olarak satılabilir.  

Uzun Süreli Hayat

Uzun süreli hayat sigortası, vefat ana teminatının yanında, kazaen vefat ve daimi maluliyet ek teminatları 
vererek, poliçe süresi boyunca sigortalının başına gelebilecek risklere karşı, uzun süreli maddi güvence 
sağlar. Sigorta süresi 1 - 30 yıl arasında belirlenebilir. Uzun süreli hayat poliçeleri koruma amaçlıdır ve risk 
ağırlıklıdır, birikim içermez. Ferdi olarak satılır. Yaş sınırı 18-65 yaş arası olup, primler yaşa, cinsiyete ve 
teminat tutarına (aylık azalan, yıllık azalan, süre boyunca sabit) göre değişir.  

Kredi Hayat

Kredi hayat sigortası, sigortalının kredi geri ödeme süresi içinde karşılaşabileceği ve poliçe üzerinde 
belirtilmiş vefat veya maluliyet vb. risklere karşı güvence sağlar. Sigorta süresi içerisinde poliçede belirtilen 
riskin gerçekleşmesi durumunda kredi borcu kredi hayat sigortası tarafından karşılanır. Poliçeler genellikle 
sadece vefat teminatını içerir. Birikim içermeyen risk ürünleridir. Primler, yaşa, cinsiyete ve teminat tutarına 
(aylık azalan, yıllık azalan, süre boyunca sabit) göre değişir. 

Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri  

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Grup’un kurucusu olduğu 19 adet Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır 
(31 Aralık 2019: 19 adet Emeklilik Yatırım Fonu). 

Bireysel emeklilik sistemi alacakları, emeklilik yatırım fonlarına yapılan sermaye avansları, fonlardan fon 
işletim kesintisi alacakları, katılımcılardan alacaklar ve saklayıcı şirketten alacaklardan oluşmaktadır. Grup, 
fonlardan fon işletim kesintisi alacakları hesabı altında, fonların yönetiminden kaynaklanan ve aynı gün 
içerisinde tahsil edilemeyen fon işletim gideri kesintisi alacaklarını takip etmektedir. Grup tarafından 
kurulan emeklilik yatırım fonlarına tahsis edilen avanslar, emeklilik yatırım fonlarına yapılan sermaye 
avansları hesabında takip edilmektedir.  

Bireysel emeklilik sistemi borçları, emeklilik yatırım fonları yönetimi giderleri için hesaplanan 
tahakkuklardan, katılımcılar geçici hesabı ve bireysel emeklilik aracılarına borçlardan oluşmaktadır. 
Emeklilik yatırım fonları yönetimi giderleri için hesaplanan tahakkuklar Grup’un kurucusu olduğu 
emeklilik yatırım fonları nedeni ile portföy yönetim şirketine ödeyeceği tutarın tahakkuk kaydını 
içermektedir. Katılımcılar geçici hesabı, katılımcılar adına henüz yatırıma yönlendirilmemiş paralar ile 
katılımcıların sistemden ayrılması veya birikimlerini başka bir şirkete aktarması durumunda, katılımcıya ait 
fon paylarının satışı sonrası ve benzeri kesintilerin yapılarak katılımcılara ödenecek veya diğer bir şirkete 
aktarım yapılacak tutarın izlendiği hesap kalemidir. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri (Devamı) 

Fonların yönetim ve temsili ile fonlara tahsis edilen donanım, personel ve muhasebe hizmetleri karşılığı 
olan fon yönetim gideri kesintisi, Grup hesaplarında gelir olarak kaydedilmekte ve Grup ile portföy yönetim 
şirketi arasında, anlaşma dahilindeki oran veya sabit masraf payı çerçevesinde paylaştırılmaktadır.  

Reasürans Sözleşmeleri 

Reasürans sözleşmeleri, sedan şirket ve reasürör şirketler tarafından karşılıklı olarak imzalanan bir veya 
daha fazla branşı ve teminatı kapsayabilen ve her iki tarafın uyması gereken teknik ve mali koşulları içeren 
sözleşmelerdir.  

Reasürans sözleşmeleri, Grup tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleşmesiyle ilgili 
oluşabilecek hasarlar için Grup ve reasürans şirketi tarafından yürürlüğe konulan ve ilgili anlaşma türüne 
göre de önceden anlaşılan tutar ve koşullar üzerinden prim ve hasar hesaplaşması yapılan sigorta 
sözleşmelerdir. Grup’un reasürans politikası ve anlaşmaları aşağıda özetlenmiştir: 

Grup’un faaliyette bulunduğu branşlara bağlı olarak aşkın hasar, eksedan ve bölüşmeli kot-par anlaşmaları 
bulunmaktadır.  

Grup’un yangın, nakliyat, oto dışı kaza ve mühendislik branşlarında risk ve olay başına hasar fazlası 
anlaşmaları bulunmaktadır. Söz konusu hasar fazlası anlaşmalar hasarın vuku bulma tarihi esasına göre 
çalışmaktadır. İnşaat ve montaj branşlarında eksedan anlaşması bulunmaktadır. Oto dışı kaza altındaki bazı 
branşlar da bölüşmeli yapıdaki kot-par anlaşmalar ile korunmaktadır. Söz konusu reasürans anlaşmaları, 
reasürörün sorumluluğunun anlaşmanın sona ermesinden sonra da devam ettiği, run-off anlaşmalardır.  

Grup’un trafik ve kasko branşlarında bölüşmeli reasürans sözleşmesi bulunmamaktadır. Sadece katastrofik 
hasar fazlası reasürans anlaşması ile sel ve deprem gibi doğal afetler için koruma sağlanmıştır. Ayrıca, 
Grup’un belirli rizikolar için sigorta sözleşmesi bazında ihtiyari reasürans anlaşmaları bulunmaktadır. 

Grup’un 2020 ve 2019 yıllarında, hayat ve ferdi kaza branşlarında eksedan reasürans anlaşması ve bu 
branşlarda konservasyonunu katastrofik olaylara karşı koruyan hasar fazlası anlaşması ile koruma 
sağlamıştır.  

Eksedan anlaşması kapsamında, ilgili anlaşmada tanımlı konservasyon ve trete limitlerinin ilgili riske 
uygulanmasıyla oluşan oranlarda, tretede tanımlı prim bazında reasürörlere prim devri yapılır ve aynı 
oranlarda hasar tahsil edilir. Hasar fazlası anlaşmada ise, sene başında belirlenmiş ve reasürör ile mutabık 
kalınan hasar fazlası primleri reasüröre yıl işinde iki eşit taksitte ödenir. 
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2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na Aktarılan Primler  

25 Şubat 2011 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un (“Kanun”) 59. maddesiyle değişik 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 98. maddesi ile trafik kazaları nedeniyle ilgililere yapılan sağlık 
hizmet bedellerinin tahsil ve tasfiyesi yeni usul ve esaslara bağlanmıştır. Bu çerçevede trafik kazaları 
sebebiyle bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri kazazedenin 
sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından 
karşılanacaktır. Yine Kanun’un Geçici 1. maddesine göre Kanun’un yayımlandığı tarihten önce meydana 
gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri bedellerinin SGK tarafından karşılanması hükme 
bağlanmıştır. 

Kanun’un söz konusu maddeleri çerçevesinde oluşacak hizmet bedelleri ile ilgili olarak sigorta şirketlerinin 
yükümlülüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 27 Ağustos 2011 tarihli “Trafik Kazaları 
Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” (“Yönetmelik”), 15 Eylül 2011 tarih ve 2011/17 sayılı “Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere 
Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına 
İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Genelge” (“2011/17 sayılı Genelge”) ve 17 Ekim 2011 tarih ve 2011/18 
sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) Tedavi Masraflarına İlişkin Yapılan Ödemelerin 
Muhasebeleştirilmesine ve Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Genelge”de 
(“2011/18 sayılı Genelge”) açıklanan esaslara göre belirlenmiştir. 

Bu çerçevede, Kanun’un yayımlandığı tarihten sonra meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan tedavi 
masraflarıyla ilgili olmak üzere, Grup’un “Zorunlu Taşımacılık Sigortası”, “Zorunlu Trafik Sigortası” ve 
“Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” branşlarında 25 Şubat 2011 tarihinden sonra yapılan poliçelere 
ilişkin olarak Yönetmelik, 2011/17 sayılı Genelge ile 2012/3 sayılı Genelge ve 2 Mayıs 2012 tarihli ve 
28280 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet 
Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” kapsamında belirlenen primleri SGK’ya aktarması gerekmektedir. Grup yukarıda anlatılan 
esaslar çerçevesinde 1 Ocak - 31 Aralık 2020 döneminde 94.659.356 TL tutarında prim ve 31 Aralık 2020 
tarihi itibarıyla 49.031.741 TL tutarında gün esasına göre kazanılmamış primler karşılığı hesaplamış ve 
sırasıyla “SGK’ya aktarılan primler” ve “Kazanılmamış primler karşılığı SGK payı” hesapları altında 
muhasebeleştirmiştir. 

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna Devredilen Prim ve Hasarlar 

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

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna Devredilen Prim ve Hasarlar (Devamı) 

15 Ağustos 2017 tarihinde Türkiye motorlu Taşıtlar Bürosu tarafından yayınlanan Riskli Sigortalılar Havuz 
İşleyiş Kuraları’na göre; 11 Temmuz 2017 tarihinden sonra düzenlenecek ve havuza devredilecek poliçeler 
için havuza devredilecek prim, yönetmelikte belirlenen primlerden sigortalıdan alınan kesintiler 
düşüldükten sonra %76’sı oranında havuza devir yapılacaktır. 

Grup, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla TMTB tarafından kesinleştirilerek iletilen aylık dekontları ve  
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla henüz iletilmemiş aylar için tahmini tutarları dikkate alarak, düzenleme 
kapsamında Havuz’a devredilen ve Grup’un payı kapsamında Havuz’dan devir alınan prim, tazminat ve 
komisyon tutarlarını kayıtlarına almıştır. Grup, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Havuz’a devredilen 
202.075.067 TL prim, 79.232.429 TL ödenen tazminat ve 56.466.103 TL muallak tutarı; Havuz’dan Grup 
payı olarak bildirilmiş olan 159.095.173 TL prim, 89.017.991 TL ödenen tazminat, 1.153.331 TL rücu 
geliri, 991.138 TL sovtaj tutarı ve 84.788.732 TL muallak karşılık tutarını ilgili mevzuat doğrultusunda 
muhasebeleştirmiştir. Bunun yanı sıra Havuz’dan devir alınan gerçekleşmiş ancak raporlanmamış tazminat 
karşılıkları TMTB tarafından gönderilen beklenen hasar prim oranları ve Grup aktüerinin görüşleri 
çerçevesinde hesaplanmış ve kayıtlara alınmıştır.  

2.7.11. Finansal araçlar

Finansal varlıklar ve yükümlülükler: 

Finansal varlıklar ve yükümlükler, aşağıda yer alan finansal araç sınıflarına göre muhasebeleştirilir. 

Alacaklar ve Borçlar:

Ticari ve ticari olmayan işlemlerden kaynaklanan senetli ve senetsiz alacaklar ve borçlar bu sınıf 
kapsamında değerlendirilir.  

Ödeme çağrısı yapılan sermaye alacakları ile ilk defa kayda alındığı tarihle tahsil edileceği veya ödeneceği 
tarih arasındaki süre bir yıl veya daha kısa olan alacak ve borçlar itibari değeri üzerinden ölçülür. İlk defa 
kayda alındığı tarih ile tahsil edileceği veya ödeneceği tarih arasındaki süre bir yıldan uzun olan alacaklar 
(ödeme çağrısı yapılan sermaye alacakları hariç) ve borçlar ise itfa edilmiş değeri üzerinden ölçülür.  

İtfa edilmiş değeri üzerinden ölçülen ticari alacak ve borçlara ilişkin etkin faiz yöntemine göre hesaplanan 
faiz tutarı Kâr veya Zarar Tablosunda “Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler” veya “Esas Faaliyetlerden Diğer 
Giderler” kalemlerinde; diğer alacak ve borçlara ilişkin etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz tutarı ise 
“Faiz, Kâr Payı vb. Gelirler” veya “Faiz vb. Giderler” kalemlerinde gösterilir.  

Borçlanma Araçları: 

Bu sınıfta yer alan finansal varlık ve yükümlülükler ilk kayda alma sırasında, işlem maliyetleri de dâhil 
edilerek işlem fiyatları üzerinden ölçülür. İşlem maliyetleri bir finansal varlığın veya yükümlülüğün 
edinimiyle, ihracıyla ya da elden çıkarılmasıyla ilişkilendirilebilen ek maliyetlerdir.  

Borçlanma araçları itfa edilmiş değeri üzerinden ölçülür. 
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Özkaynak Araçlarındaki Yatırımlar: 

Borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören özkaynak araçları, ilk muhasebeleştirmede 
işlem fiyatından ölçülerek işlem maliyetleri kâr veya zarara yansıtılır. Bu özkaynak araçları raporlama 
tarihinde ise gerçeğe uygun değerleri (piyasa değeri) üzerinden ölçülür ve ortaya çıkan değer farkları kâr 
veya zarar tablosuna yansıtılır. 

Borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen özkaynak araçları, ilk 
muhasebeleştirmede, işlem fiyatları ve işlem maliyetlerinin toplamından oluşan maliyet bedelinden ölçülür. 
Bu özkaynak araçları sonraki raporlama tarihlerinde maliyet bedelinden varsa değer düşüklüğü zararları 
düşülerek ölçülür. 

Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar:

Emeklilik faaliyetlerinden alacakların cari varlıklar içinde gösterilen kısmı emeklilik yatırım fonlarına 
yapılan sermaye avansları, giriş aidatları ile fon işletim gideri kesintilerinden olan alacaklardan, cari 
olmayan varlıklar içinde gösterilen kısmı ise saklayıcı şirketten alacaklardan oluşmaktadır. Grup tarafından 
kurulan emeklilik yatırım fonlarına tahsis edilen avanslar, emeklilik yatırım fonlarına yapılan sermaye 
avansları hesabında takip edilmektedir. Katılımcılardan taksitli olarak tahsil edilecek giriş aidatları da 
katılımcılardan kesilen fon işletim gideri kesintilerinden alacaklar da emeklilik faaliyetlerinden alacaklar 
içinde takip edilmektedir.

Emeklilik faaliyetlerinden borçlar:

Emeklilik faaliyetlerinden borçlar, katılımcılara borçlar hesabı, katılımcılar cayma hesabı, katılımcılar 
geçici hesabı, İade edilecek Devlet Katkısı ve bireysel emeklilik aracılarına borçlardan oluşmaktadır. 
Katılımcılar cayma hesabı emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden önce Grup hesabına intikal eden ve 
emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra giriş aidatı ve katkı payı olarak değerlendirilecek ödemelerin 
geçici olarak İzlendiği hesaptır. Katılımcılar geçici hesabı, katılımcılar adına henüz yatırıma 
yönlendirilmemiş paralar ile katılımcıların sistemden ayrılması veya birikimlerini başka bir şirkete 
aktarması durumunda, katılımcıya ait fon paylarının satışı sonrası, söz konusu satış işleminden elde edilen 
bedelden varsa giriş aidatı borçları ve benzeri kesintilerin yapılarak katılımcılara ödenecek veya diğer bir 
şirkete aktarım yapılacak tutarın izlendiği hesap kalemidir. İade edilecek Devlet Katkısı hesabı, 4632 sayılı 
Kanun'un ek 1’inci maddesine göre katılımcılar tarafından hak kazanılmayarak iade edilecek Devlet 
Katkısına ilişkin bireysel emeklilik hesabındaki tutarların, haksız olarak ödenen Devlet Katkılarının ve 6183 
sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı tutarlarının takip edildiği hesaptır. Bireysel emeklilik 
aracılarına borçlar hesabı, Grup'un bireysel emeklilik sözleşmesi üretimine aracılık eden acente ve 
kuruluşlara sağladıkları hizmet karşılığı oluşan Grup'un yükümlülüklerini ifade etmektedir. 

Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar: 

Grup tarafından hayat poliçesi sahipleri adına yatırıma yönlendirilen tutarlar üzerinden iktisap edilen 
finansal varlıklardan oluşmakta ve yukarıdaki esaslar dahilinde değerlemeye tabi tutulmaktadır. 



AXA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

1 OCAK - 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.) 

23
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Değer Düşüklüğü:

Gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen finansal varlıklar dışında kalan dolayısıyla itfa edilmiş değeri, 
maliyet bedeli veya itibari değeri üzerinden ölçülen tüm finansal varlıklara ilişkin değer düşüklüğü 
hükümleri bu başlık altında düzenlenmektedir.   

Raporlama dönemi sonlarında söz konusu finansal varlıkların değer düşüklüğüne uğradığına dair 
gözlemlenebilir bir kanıtın bulunup bulunmadığı değerlendirilir. Değer düşüklüğüne dair gözlemlenebilir 
bir kanıt bulunduğunda, değer düşüklüğü zararı kar veya zarar tablosuna yansıtılır.  

Daha sonraki bir dönemde, finansal varlığa ilişkin değer düşüklüğü zararının azalması ve bu azalışın değer 
düşüklüğü zararının kayda alındığı tarihten sonra meydana gelen bir olayla (borçlunun kredi notunda 
iyileşme olması gibi) tarafsız olarak ilişkilendirilebilmesi durumunda, daha önce zarara yansıtılmış olan 
değer düşüklüğü zararı iptal edilir. Değer düşüklüğü zararının iptal edilecek kısmı, ilgili varlığa ilişkin 
önceki dönemlerde değer düşüklüğü zararı kayda alınmamış olsaydı varlığın ulaşacağı defter değeri esas 
alınarak belirlenir. Dolayısıyla değer düşüklüğü zararının iptalinden sonra varlığın yeni defter değeri bu 
değeri aşamaz. Değer düşüklüğü zararının iptali ticari alacaklar için “Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler” 
kalemine, diğer finansal varlıklar için ise “Finansal Yatırımlar Değer Artış Kazançları” kalemine yansıtılır. 

Finansal varlıkların finansal tablo dışı bırakılması:

Bir finansal varlık, sadece aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçı gerçekleştiğinde finansal tablo dışı 
bırakılır: a) finansal varlıktan kaynaklanan nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan hakların süresi 
dolduğunda ya da söz konusu haklar elde edildiğinde, b) finansal varlığın sahipliğinden kaynaklanan risk 
ve getirilerin tamamına yakını karşı tarafa devredildiğinde, c) İşletme, finansal varlığın sahipliğinden 
kaynaklanan bazı önemli risk ve getirileri elinde tutmasına rağmen varlığın kontrolünü diğer bir tarafa 
devretmesi, devralan tarafın da varlığın tamamını ilişkisiz üçüncü bir tarafa satma kabiliyetinin bulunması 
ve söz konusu satışı tek taraflı olarak ve varlığın devrine ilişkin ilave bir kısıtlama öngörmeksizin 
gerçekleştirebilmesi durumunda; varlık finansal tablo dışı bırakılmakla birlikte devir sırasında elde tutulan 
veya ortaya çıkan herhangi bir hak ve mükellefiyet ayrı olarak kayda alınır. Devredilen varlıkların defter 
değeri, elde tutulan haklar ve mükellefiyetler ile devredilen haklar ve mükellefiyetler arasında, söz konusu 
hakların ve mükellefiyetlerin devir tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile orantılı olarak dağıtılır. Yeni 
oluşturulan haklar ve mükellefiyetler, devir tarihindeki gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür. Alınan 
bedeller ile bu paragraf uyarınca kayda alınan ve finansal tablo dışı bırakılan tutarlar arasındaki fark, devrin 
gerçekleştiği dönemin kâr veya zararına yansıtılır.  

Bir finansal yükümlülük (veya finansal yükümlülüğün bir kısmı) sadece, ilgili yükümlülük ortadan kalktığı 
zaman; diğer bir ifadeyle, sözleşmede belirlenen yükümlülük yerine getirildiğinde, iptal edildiğinde veya 
zamanaşımına uğradığında, finansal tablo dışı bırakılır. 
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2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.7.12. Özel araçlar

İkrazlar, Grup'un tasdikli hayat sigortası tarifelerine ilişkin olarak teknik esaslarda belirtilen süre boyunca 
(Hayat Sigortası Genel Şartlarına göre bu süre asgari 1 yıldır) prim ödemesi yapan hayat sigortalılarıyla 
ilgili tarifenin iştira tablosundaki tutarların belirli bir oranı dahilinde hayat sigorta poliçesinin iadesi 
karşılığında verdikleri ödünç para tutarlarını ifade etmektedir.

2.7.13. Gelirlerin kaydedilmesi

Gelirler, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik yararların Grup 
tarafından tasarruf edilebilmesinin muhtemel hale gelmesi üzerine ve alınan veya alınabilecek bedelin 
gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Hasılat tutarı güvenilir bir biçimde 
ölçülebildiği, işleme ilişkin ekonomik faydanın Grup tarafından elde edilmesinin muhtemel olduğu ve her 
bir Grup aktivitesiyle ilgili aşağıda belirtilen kriterlerin gerçekleşmesi durumunda hasılat olarak 
muhasebeleştirilir. 

Sigorta Prim Gelirleri

Sigorta prim gelirleri, yazılan primler üzerinden kazanılmamış prim karşılığı ayrılması suretiyle tahakkuk 
esasına göre finansal tablolara yansıtılmaktadır. 

Hizmet gelirleri

Ücret ve komisyon gelirleri

Fon yönetim ücreti komisyonları, portföy yönetim komisyonları, yatırım danışmanlığı hizmet gelirleri 
tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. 

Performans ücreti gelirleri

Grup tarafından yönetilen portföy yönetimi müşterilerinden; sözleşme üzerinde belirlenmiş oranlar 
dahilinde, benchmark (karşılaştırma ölçütü) oranları üzerinden hesaplanarak alınan performans komisyon 
gelirlerinden oluşmaktadır. Performans ücreti gelirleri sözleşmede belirtilen ilgili performans dönemi 
sonunda tahakkuk esası uyarınca muhasebeleştirilir. 

Bireysel emeklilik faaliyetlerinden gelirler

Fonların yönetim ve temsili ile fonlara tahsis edilen donanım, personel ve muhasebe hizmetleri karşılığı 
olan fon işletim gideri kesintisi, Grup ile fonların yönetimi yapan kurum arasında, anlaşma dahilindeki 
oranlar çerçevesinde paylaştırılmakta, Grup'un payına düşen kısım Grup hesaplarında gelir olarak 
kaydedilmektedir. Katılımcıların bireysel emeklilik hesabına yapılan katkı payları üzerinden azami yüzde 
sekiz oranını aşmamak kaydıyla alınan gider kesintileri muhasebeleştirilmektedir. 
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Faiz gelirleri

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini 
nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde 
tahakkuk ettirilir.

Kira gelirleri

Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleşmesi boyunca doğrusal yönteme göre 
muhasebeleştirilir. 

Rücu, sovtaj ve benzeri gelirler

Hazine Müsteşarlığı’nın 20 Eylül 2010 tarihli "Rücu ve Sovtaj Gelirlerine İlişkin 2010/13 sayılı Genelge"si 
uyarınca, sigorta şirketlerinden ibraname temin edilmesine gerek olmaksızın, sigorta şirketlerinin tazminat 
ödemesini gerçekleştirerek sigortalılarından ibraname (ödemenin yapıldığına dair banka dekont mektubu) 
almış olmaları ve karşı sigorta şirketine ya da 3. şahıslara bildirim yapılması kaydıyla, borçlu sigorta 
şirketinin teminat limitine kadar olan rücu alacakları tahakkuk ettirilebilmektedir. Ancak, söz konusu tutarın 
tazminat ödemesini takip eden altı ay içerisinde karşı sigorta şirketinden veya dört ay içerisinde 3. 
şahıslardan tahsil edilememesi durumunda alacak karşılığı ayrılması gerekmektedir. 

Diğer yandan, yukarıda açıklanan altı ve dört aylık süreler içinde borçlu sigorta şirketi veya 3. şahıslar ile 
rücu alacaklarını toplamda on iki ayı aşmayacak şekilde ödeme planına bağlayan bir protokol imzalanması 
ya da ödeme için çek, senet vs. gibi bir belge alınması halinde, bu alacaklardan sigorta şirketleri için vadesi 
altı ayı, 3. şahıslar için ise dört ayı aşan ve kabul ve tahsil süreci içinde olan taksitler için karşılık ayrılmasına 
gerek bulunmamaktadır. Ancak, toplamda 12 ayı aşan ödeme planını içeren bir protokol yapılması ya da 
belge alınması halinde 12 ayı aşan vade veya vadelere isabet eden alacak tutarı için protokol imzalandığı ya 
da belge alındığı tarihte karşılık ayrılması gerekmektedir. Ayrıca, protokol veya alınan belgede belirtilen 
ödeme tarihlerine bakılmaksızın, ödeme planına bağlanan alacaklardan tazminatın ödendiği tarihten itibaren 
12 aylık süre içinde vadesi gelen taksitlerden herhangi birinin veya tek vade tanınması halinde alacağın 
tamamının ödenmemesi durumunda mevcut veya kalan ve daha önce karşılık ayrılmamış taksit/alacak 
tutarlarının tamamı için karşılık ayrılması gerekmektedir. 

Rücu talebinin dava/icra yoluyla yapılması halinde ise bu işlemlere başlandığı tarih itibarıyla tahakkuk 
işlemi yapılacak ve aynı tarih itibarıyla bu tutar için şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır. 

2.7.14. Hisse başına kazanç 

Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, dönem net karının, hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama 
sayısına bölünmesi ile bulunmuştur. 
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2.7.15. Nakit akımın raporlanması 

Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir 
biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Grup’un esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 
akımlarını gösterir. 

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (varlık yatırımları ve finansal 
yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. 

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve 
bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 

2.7.16. Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki 
bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün 
yükümlülükler ve varlıklar konsolide finansal tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlı yükümlülükler ve 
varlıklar olarak değerlendirilmektedir. 

2.7.17. İlişkili taraflar 

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri, 
aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar “ilişkili taraflar” 
olarak kabul ve ifade edilmişlerdir. Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili taraflarla girilen işlemler piyasa 
koşullarına uygun fiyatlarla gerçekleştirilmiştir. 

2.7.18. Yabancı para cinsinden işlemler 

Yabancı para cinsinden olan işlemler, işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kurdan, yabancı para cinsinden 
olan parasal varlıklar bilanço tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurundan ve 
parasal yükümlülükler ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kurundan TL’ye çevrilmiştir. 
Yabancı para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya çıkan gelir ve giderler ilgili dönemin 
gelir tablosunda finansal gelirler ve finansal giderler hesap kalemlerine dahil edilmiştir. 

2.7.19. Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki 
tüm olayları kapsar. 

Grup, bilanço tarihinden sonraki tarihlerde düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, 
finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. 
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2.7.20. Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri - Sınıflandırma 

Sigorta sözleşmeleri sigorta riskini transfer eden sözleşmelerdir. Sigorta sözleşmeleri sigortalıyı hasar 
olayının olumsuz ekonomik sonuçlarına karşı sigorta poliçesinde taahhüt edilen şart ve koşullar altında 
korur. Grup tarafından üretilen ana sözleşmeler, aşağıda da anlatıldığı gibi yangın, nakliyat, kaza ve 
mühendislik başta olmak üzere hayat dışı branşlardaki sigorta sözleşmeleridir: 

Kaza sigortası sözleşmeleri (mesuliyet, bireysel kaza ve motor) iki temel amaca hizmet etmektedir. Bu 
sözleşmeler sigortalıyı varlığın hasar riskine ve üçüncü kişilere verilebilecek hasar riskine karşı korur. 

Yangın sigortası sözleşmeleri, sivil, ticari ve endüstriyel olarak üçe ayrılır. Sigortalı, poliçede yer alan 
yangın, yıldırım, patlama gibi risklerden kaynaklanan fiziksel kayıp ve hasara karşı sigortalanır. Sigortalı, 
kar kaybı maddesi ile sigorta sözleşmesinin içerdiği bir olay sonucu operasyonun kısmi ve tamamıyla 
durmasından kaynaklanan mutlak dolaylı kayıplara karşı korunur. Nakliyat sigorta sözleşmeleri nakliyat 
sigortası (tekne, kara veya hava nakil vasıtaları) ve taşıma halindeki mal sigortalarını kapsamaktadır. 
Mühendislik sigorta sözleşmeleri iki alt gruba ayrılmaktadır. Sürekli mevcut bulunan riskleri kapsayan 
süresiz bir dönemde geçerli olan sözleşmeler ve geçici süreli, tekrar etmeyen riskleri kapsayan sözleşmeler. 
Birinci grup ani ve önceden görünemeyen mekanik donanım, tesisler ve elektronik zarar ve kayıplarını 
kapsar. İkinci grup, montaj ve inşaatın garanti süresiyle doğal olarak sınırlı olan montaj ve inşaat-montaj 
sigortalarını içerir. Ayrıca Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (“TARSİM”) tarafından üretilen tarım 
sigortaları ile Doğal Afet Sigortaları Kurumu (“DASK”) tarafından üretilen zorunlu deprem sigortası 
sözleşmeleri de bulunmaktadır. 

Hayat sigortası sözleşmeleri birikimli ve risk (birikimsiz) olarak ikiye ayrılır. Grup bu sigortayla, bir 
kimsenin belirli bir süre içinde veya sözleşmede belirtilen şart ve haller içinde ölümü veya o kimsenin 
sözleşmede belirtilen belli bir süreden fazla yaşaması ihtimalini ya da her iki ihtimali beraber sigorta 
edebilir. Hayat branşında yazılan birikim ve risk sözleşmeleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: 

i) Birikime Yönelik Sigortalar:

Birikimli Hayat Sigortası 

Birikimli hayat sigortası ürünleri yatırım amaçlı, birikim ağırlıklı ve en az 10 yıllık sigorta poliçeleridir. En 
az 10 yıllık süre sonunda oluşan birikimler poliçe sahibine ödenir. Beklenmedik bir yaşam kaybı 
durumundaysa, vefat teminatı güvence sağlar. Aksine sözleşmeyle süre kısaltılmadıkça ödenmiş birikim 
poliçelerinde iştira ve ikraz hakkı vardır. Ayrıca ödenen primlerden yapılacak olan kesintilerle, kazaen vefat 
ve daimi maluliyet ek teminatları da sigorta kapsamına alınabilir. Birikimli poliçelerde garanti edilen teknik 
faizin üzerinde getiri kazanıldığı takdirde, poliçe sahipleri kar payından yararlanır. Grup, yürürlükteki 
sigorta mevzuatı çerçevesinde birikimli hayat sigorta sözleşmelerinin tamamını sigorta sözleşmesi olarak 
sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. 
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ii) Korumaya Yönelik Sigortalar:

Yıllık Hayat

Yıllık hayat sigortası, sigortalının karşılaşacağı risklere karşı 1 yıl süre ile güvence sağlar. Bu sigorta, vefat 
ana teminatının yanında, kazaen vefat, daimi ve geçici maluliyet ve tehlikeli hastalıklar ek teminatları 
vererek, poliçe süresi boyunca sigortalının başına gelebilecek riskleri teminat altına alır. Yıllık hayat 
sigortası poliçeleri risk ağırlıklıdır, birikim içermez, iştira ve ikraz hakkı bulunmamaktadır. Grup ve ferdi 
olarak satılabilir.  

Uzun Süreli Hayat

Uzun süreli hayat sigortası, vefat ana teminatının yanında, kazaen vefat ve daimi maluliyet ek teminatları 
vererek, poliçe süresi boyunca sigortalının başına gelebilecek risklere karşı, uzun süreli maddi güvence 
sağlar. Sigorta süresi 1 - 10 yıl arasında belirlenebilir. Uzun süreli hayat poliçeleri koruma amaçlıdır ve risk 
ağırlıklıdır, birikim içermez. Ferdi olarak satılır. Yaş sınırı 18-65 yaş arası olup, primler yaşa, cinsiyete ve 
teminat tutarına (aylık azalan, yıllık azalan, süre boyunca sabit) göre değişir. 

Kredi Hayat

Kredi hayat sigortası, sigortalının kredi geri ödeme süresi içinde karşılaşabileceği ve poliçe üzerinde 
belirtilmiş vefat veya maluliyet vb. risklere karşı güvence sağlar. Sigorta süresi içerisinde poliçede belirtilen 
riskin gerçekleşmesi durumunda kredi borcu kredi hayat sigortası tarafından karşılanır. Poliçeler genellikle 
sadece vefat teminatını içerir. Birikim içermeyen risk ürünleridir. Primler, yaşa, cinsiyete ve teminat tutarına 
(aylık azalan, yıllık azalan, süre boyunca sabit) göre değişir. 

Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri  

Bireysel emeklilik sistemi alacakları, emeklilik yatırım fonlarına yapılan sermaye avansları, fonlardan fon 
işletim kesintisi alacakları, katılımcılardan alacaklar ve saklayıcı şirketten alacaklardan oluşmaktadır. Grup, 
fonlardan fon işletim kesintisi alacakları hesabı altında, fonların yönetiminden kaynaklanan ve aynı gün 
içerisinde tahsil edilemeyen fon işletim gideri kesintisi alacaklarını takip etmektedir. Grup tarafından 
kurulan emeklilik yatırım fonlarına tahsis edilen avanslar, emeklilik yatırım fonlarına yapılan sermaye 
avansları hesabında takip edilmektedir. 

Reasürans Sözleşmeleri 

Reasürans sözleşmeleri, Grup tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleşmesiyle ilgili 
oluşabilecek kayıplar için Grup ve reasürans şirketi tarafından yürürlüğe konulan ve bedeli ödenen sigorta 
sözleşmelerdir. Grup’un reasürans politikası ve anlaşmaları aşağıda özetlenmiştir: 

Grup’un faaliyette bulunduğu branşlara bağlı olarak aşkın hasar, eksedan ve bölüşmeli kot-par anlaşmaları 
bulunmaktadır. Aşkın hasar reasürans anlaşmaları çerçevesinde ödenen primler ilgili dönem boyunca 
tahakkuk esasına uygun olarak muhasebeleştirilir. Diğer sözleşmeler çerçevesinde devredilen prim ve 
hasarlar ilgili oldukları sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan gelir ve yükümlülükler ile aynı bazda 
kayıtlara yansıtılır. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

Reasürans Sözleşmeleri (Devamı) 

Grup’un yangın, nakliyat, oto dışı kaza ve mühendislik branşlarında risk ve olay başına hasar fazlası 
anlaşmaları bulunmaktadır. Söz konusu hasar fazlası anlaşmalar hasarın vuku bulma tarihi esasına göre 
çalışmaktadır. Makine kırılması ve elektronik cihaz branşlarında belli bir devir oranına sahip bölüşmeli 
yıllık kot-par anlaşması, inşaat ve montaj branşlarında ise eksedan anlaşması bulunmaktadır. Oto dışı kaza 
altındaki bazı branşlar da bölüşmeli yapıdaki kot-par anlaşmalar ile korunmaktadır. Söz konusu reasürans 
anlaşmaları, reasürörün sorumluluğunun anlaşmanın sona ermesinden sonra da devam ettiği, run-off 
anlaşmalardır. Grup’un trafik ve kasko branşlarında bölüşmeli reasürans sözleşmesi bulunmamaktadır. 
Sadece katastrofik hasar fazlası reasürans anlaşması ile sel ve deprem gibi doğal afetler için koruma 
sağlanmıştır. 

Grup’un, hayat ve ferdi kaza branşlarında eksedan reasürans anlaşması ve bu branşlarda konservasyonunu 
katastrofik olaylara karşı koruyan hasar fazlası anlaşması bulunmaktadır. 

Eksedan anlaşması kapsamında, ilgili anlaşmada tanımlı konservasyon ve trete limitlerinin ilgili riske 
uygulanmasıyla oluşan oranlarda, tretede tanımlı prim bazında reasürör(ler)e prim devri yapılır ve aynı 
oranlarda hasar tahsil edilir. Hasar fazlası anlaşmada ise, sene başında belirlenmiş ve reasürör ile mutabık 
kalınan hasar fazlası primleri reasüröre yıl işinde iki eşit taksitte ödenir. 

Ayrıca, Grup’un belirli rizikolar için sigorta sözleşmesi bazında ihtiyari reasürans anlaşmaları da 
bulunmaktadır. 

Grup, reasürans anlaşmalarını genellikle Axa Global Re ile yapmaktadır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na Aktarılan Primler  

25 Şubat 2011 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un (“Kanun”) 59. maddesiyle değişik 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 98. maddesi ile trafik kazaları nedeniyle ilgililere yapılan sağlık 
hizmet bedellerinin tahsil ve tasfiyesi yeni usul ve esaslara bağlanmıştır. Bu çerçevede trafik kazaları 
sebebiyle bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri kazazedenin 
sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından 
karşılanacaktır. Yine Kanun’un Geçici 1. maddesine göre Kanun’un yayımlandığı tarihten önce meydana 
gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri bedellerinin SGK tarafından karşılanması hükme 
bağlanmıştır.  

Kanun’un söz konusu maddeleri çerçevesinde oluşacak hizmet bedelleri ile ilgili olarak sigorta şirketlerinin 
yükümlülüğü, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 27 Ağustos 2011 tarihli “Trafik Kazaları 
Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” (“Yönetmelik”), 15 Eylül 2011 tarih ve 2011/17 sayılı “Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere 
Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına 
İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Genelge” (“2011/17 sayılı Genelge”) ve 17 Ekim 2011 tarih ve 2011/18 
sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) Tedavi Masraflarına İlişkin Yapılan Ödemelerin 
Muhasebeleştirilmesine ve Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Genelge”de 
(“2011/18 sayılı Genelge”) açıklanan esaslara göre belirlenmiştir. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na Aktarılan Primler (Devamı) 

Bu çerçevede, Kanun’un yayımlandığı tarihten sonra meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan tedavi 
masraflarıyla ilgili olmak üzere, Grup’un “Zorunlu Taşımacılık Sigortası”, “Zorunlu Trafik Sigortası” ve 
“Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” branşlarında 25 Şubat 2011 tarihinden sonra yapılan poliçelere 
ilişkin olarak Yönetmelik, 2011/17 sayılı Genelge ile 2012/3 sayılı Genelge ve 2 Mayıs 2012 tarihli ve 
28280 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet 
Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” kapsamında belirlenen primleri SGK’ya aktarması gerekmektedir. 

11 Temmuz 2017 tarih ve 30121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu 
Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik ile, 12 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Riskli Sigortalılar Havuzu” 
kurulmuştur. Söz konusu havuz kapsamındaki trafik sigortası poliçelerine ilişkin prim ve hasar paylaşımı 
iki aşamalı olarak hesaplanmaktadır. Yazılan primler ve ödenen hasarların %50’si trafik sigortası 
branşından ruhsat sahibi sigorta şirketleri arasında eşit olarak paylaştırılmakta olup kalan %50’si ise söz 
konusu sigorta şirketlerinin trafik sigortası primlerinden son 3 yıllık dönemde sahip oldukları pazar payına 
göre hesaplanmaktadır. 

2.7.21. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar 

Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanılarak yapılır. Ancak, 
tahminin yapıldığı koşullarda değişiklik olması, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave gelişmelerin ortaya 
çıkması halinde tahminler gözden geçirilir. Muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme 
ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere de ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı 
dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak, dönem karı veya zararının belirlenmesinde 
dikkate alınacak şekilde finansal tablolara yansıtılır. 

Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlere etkisi olması beklenen muhasebe 
tahminlerindeki bir değişikliğin niteliği ve tutarı finansal tablo dipnotlarında, gelecek dönemlere ilişkin 
etkinin tahmininin mümkün olmadığı haller dışında, açıklanır. 

2.7.22. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları 

Finansal tabloların hazırlanması, finansal durum tablosu tarihi itibarıyla raporlanan varlıklar ve 
yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi 
boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını 
gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Grup yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi 
bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir. 

(a) Grup, sigorta sözleşmelerinden doğacak giderlere ilişkin nihai net yükümlülüklerin tahmin 
etmektedir. Sigortacılık ile ilgili yükümlülüklerin tahmin edilmesi, doğası itibarıyla çok sayıda 
belirsizliğin değerlendirilmesini içerir. 

(b) Kıdem tazminatı karşılığının hesaplamasında çalışan devir hızı, iskonto oranları ve maaş artışları gibi 
aktüeryal varsayımlar kullanılmaktadır. Hesaplamaya ilişkin detaylar çalışanlara sağlanan faydalara 
ilişkin karşılıklar dipnotunda belirtilmiştir. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.7 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.7.22. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (Devamı) 

(c) Davalara ilişkin karşılık ayırırken davaların kaybedilme olasılıkları ve kaybedilme durumunda ortaya 
çıkacak yükümlülükler Grup Hukuk Müşaviri ve uzman görüşleri alınarak Grup Yönetimi tarafından 
değerlendirilir. Grup Yönetimi en iyi tahminlere dayanarak dava karşılık tutarını belirler. 

(d) Ertelenmiş vergi varlığı, gelecek yıllarda vergilendirilebilen gelirin oluşmasının muhtemel 
olduğunun tespiti halinde kayıtlara alınmaktadır. Vergilendirilebilen gelirin oluşmasının muhtemel 
olduğu durumlarda ertelenmiş vergi aktifi her türlü geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır. 
Grup’un gelecek dönemlerde vergilendirilebilir karının olduğuna dair kullanılan varsayımlar yeterli 
bulunduğundan ertelenmiş vergi varlığı kaydedilmiştir. 

(e) Grup, maddi ve maddi olmayan duran varlıkları için faydalı ekonomik ömürleri dikkate alarak 
amortisman ve itfa/tükenme payı ayırmaktadır. 

2.7.23. Hisse bazlı ödemeler 

Hisse senetleri, çalışanlara genellikle nakit maaşları ve sağlanan diğer faydalara ek olarak ücret paketlerinin 
bir unsuru olarak verilir. Çalışanlarına, diğer ücretlerin yanı sıra, hisse senedi ve hisse senedi opsiyonu da 
vermekte olan bir işletme, ek faydalar kazanmak için ilave ücret ödüyor demektir. Alınan hizmetlerin 
gerçeğe uygun değerlerinin ölçülmesindeki zorluk nedeniyle, işletme, söz konusu çalışma hizmetinin 
gerçeğe uygun değerini, özkaynağa dayalı finansal araçların gerçeğe uygun değerlerini referans almak 
suretiyle ölçer.

Özkaynağa dayalı finansal araçların gerçeğe uygun değerleri referans alınarak ölçülen işlemler açısından, 
özkaynağa dayalı finansal araçların gerçeğe uygun değerleri, ölçüm tarihi itibarıyla, söz konusu finansal 
araçların koşul ve ilkeleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle ve mevcut olması durumunda bunların 
piyasa fiyatları aracılığıyla ölçülür. 

Grup’un ana ortağı olan Axa SA’nın belirlemiş olduğu performans koşullarının sağlanması şartıyla kendi 
hisselerinden Grup çalışanlarına vermektedir. Verilen bu hisse senetleri karşılığında Grup, Axa SA’nın 
yaptığı maliyet yansıtmaları için bilançosunda karşılık ayırırken, Axa SA hisse fiyatındaki değişimleri 
özkaynaklarında, hakedilen hisse senetlerinin çalışanlara verilmesi sonucunda ortaya çıkan maliyetleri gelir 
tablosunda muhasebeleştirmektedir. 

DİPNOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

Grup’un faaliyet alanı ve bu faaliyet alanını oluşturan ürünlerin niteliği ve ekonomik özellikleri ile üretim 
süreçleri, müşterilerin risklerine göre sınıflandırılması ve ürünlerin dağıtımında kullanılan yöntemler 
benzerdir. Grup hisseleri halka açık olmadığı için, bölümlere göre raporlama yapmamaktadır. 



AXA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

1 OCAK - 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.) 

32

DİPNOT 4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

Dönem sonları itibarıyla nakit ve benzeri değerler aşağıda sunulmuştur: 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Bankalar 688.029.459 803.607.884
Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları 557.507.087 569.208.782
Diğer - 5.595.000

Toplam 1.245.536.546 1.378.411.666

Bankalar
Yabancı para mevduatlar 

- vadesiz mevduatlar 3.588.982 3.666.593
- vadeli mevduatlar (*) 372.176.805 433.150.058

375.765.787 436.816.651

TL mevduatlar
- vadesiz mevduatlar 43.876.142 10.909.309
- vadeli mevduatlar (**) 268.387.530 355.881.924

312.263.672 366.791.233

Toplam 688.029.459 803.607.884

(*)  Yabancı para vadeli mevduatların ağırlık ortalama faiz oranları %0,01 ile %1,14 aralığındadır (2019: %1,65 ile %2,00).  
(**)  TL vadeli mevduatların ağırlık ortalama faiz oranları %15,89 ile %17,50 aralığındadır (2019: %11,65 ile %13,23). 

Grup’un 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kamu kuruluşları lehine bloke edilmiş 18.351.591 TL mevduatı 
bulunmaktadır (31 Aralık 2019: 15.582.838 TL). 

Bankalardaki döviz mevcutları, para birimi ve miktarı aşağıda açıklanmıştır: 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Avro 204.954.513 64.736.609
ABD Doları 170.764.464 371.961.639
GBP 35.551 110.357
CHF 11.259 8.046

Toplam 375.765.787 436.816.651
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DİPNOT 4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Devamı) 

Nakit akış tablosuna esas teşkil eden nakit ve nakit benzerleri aşağıda gösterilmiştir: 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Nakit ve nakit benzerleri 1.245.536.546 1.378.411.666
Faiz tahakkuku (-) (2.579.500) (3.819.591)
Bloke mevduatlar (-) (18.351.591) (15.582.838)

1.224.605.455 1.359.009.237

DİPNOT 5 - FİNANSAL YATIRIMLAR 

Grup’un dönen varlıklar içerisinde sınıflandırılan finansal yatırımlarının detayı aşağıdaki gibidir: 

Maliyet 31 Aralık 2020 Maliyet 31 Aralık 2019 
Değeri Kayıtlı Değer Değeri Kayıtlı Değer 

Borçlanma Araçları 
Devlet tahvili 3.756.687.282 4.801.231.765 3.565.179.190 4.447.859.249
Eurobond 1.506.904.805 1.515.155.449 650.923.149 634.014.112
Özel sektör tahvili 153.029.365 164.797.634 260.675.351 274.286.284
Vadeli mevduat - - 510.639 510.639
Özsermaye Araçlarındaki Yatırımlar 
Yatırım fonu 36.818.663 50.274.439 19.282.388 27.403.406

Toplam 5.453.440.115 6.531.459.287 4.496.570.717 5.384.073.690

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 563.773.096 TL tutarında bloke menkul kıymeti bulunmaktadır (31 Aralık 2019: 
507.304.132 TL).

Devlet tahvillerinin ortalama faiz oranları %8,84 - %22,05 (31 Aralık 2019: %8,84 - %22,05), 
Eurobondların %0,61 - %11,88 (31 Aralık 2019: %3,29 - %11,88), özel sektör tahvillerinin %2,01 - %11,96 
(31 Aralık 2019: %4,64 - %6,40) arasında değişmektedir.  

Grup’un kısa vadeli finansal yatırımları, riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımları içermektedir ve 
detayları aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Eurobond 32.385.007 42.302.741
Devlet tahvili 13.186.392 17.781.694
Vadeli mevduat - 510.639

Toplam 45.571.399 60.595.074
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DİPNOT 5 - FİNANSAL YATIRIMLAR (Devamı) 

Grup’un duran varlıklar içerisinde sınıflandırılan finansal yatırımlarının detayı aşağıdaki gibidir: 

Maliyet 31 Aralık 2020 Maliyet 31 Aralık 2019
Değeri Kayıtlı Değer Değeri Kayıtlı Değer

Tarsim Tarım Sigortaları 
   Havuz İşletmesi A.Ş. 684.772 684.772 569.340 569.340
Milli Reasürans T.A.Ş. 574.279 574.279 574.279 574.279
Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. 427.810 427.810 427.810 427.810

Toplam 1.686.861 1.571.429

Finansal yatırımların döviz cinsinden olanları ve miktarı aşağıda açıklanmıştır: 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 
Kayıtlı Değer Kayıtlı Değer 

ABD Doları 976.138.903 999.245.507
Avro 660.867.669 208.660.157

Toplam 1.637.006.572 1.207.905.664

Finansal yatırımların dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

2020 2019

Dönem başı 5.385.645.119 4.842.466.030

Dönem içindeki alımlar 2.702.297.574 1.456.964.465
Elden çıkarılanlar (itfa veya satış) (-) (1.774.358.561) (903.667.993)
Kur farkı ve değerleme farkları  219.562.016 (10.117.383)

Toplam 6.533.146.148 5.385.645.119
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DİPNOT 6 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR 

Grup’un ticari alacakları aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Aracılardan ve sigortalılardan alacaklar 656.894.335 518.594.285
Banka garantili kredi kartı alacakları 328.554.386 215.042.230
Rücu ve sovtaj alacakları 237.743.978 223.249.969
Sigorta ve reasürans şirketlerinden alacaklar  99.323.624 80.267.139
Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar 78.343.915 78.587.535
Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar 1.362.516 1.128.605
Sigortalılara krediler (İkrazlar) 177.470 181.445
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar 792.448.140 613.855.012

Toplam 2.194.848.364 1.730.906.220

İdari ve kanuni takipteki net şüpheli rücu alacakları karşılığı (720.129.480) (610.632.015)
Rücu ve sovtaj alacak karşılığı (154.260.264) (162.397.971)
Reasürans alacakları karşılığı (69.158.722) -
Sigortalılardan ve aracılardan olan alacaklardan 
   kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (3.159.938) (3.222.997)
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı (2.487.978) (2.487.978)
Diğer alacak karşılığı (4.508.483) (4.508.483)

Toplam (953.704.865) (783.249.444)

Ticari alacaklar, net 1.241.143.499 947.656.776

Grup’un ticari borçları aşağıdaki gibidir: 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar  289.435.891 243.439.578
Satıcılara ve anlaşmalı kurumlara borçlar 132.940.351 84.416.153
Tedavi giderlerine ilişkin SGK'ya borçlar 24.334.302 36.103.858
DASK’a borçlar 17.410.244 14.463.442
Emeklilik faaliyetlerinden borçlar 10.683.914 7.281.636
Diğer 10.824.934 5.277.067

Toplam 485.629.636 390.981.734



AXA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

1 OCAK - 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.) 

36

DİPNOT 7 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Ertelenmiş komisyon giderleri 370.340.385 315.733.879
Ertelenmiş asistans giderleri 53.216.107 36.160.452
Ertelenmiş bakım onarım giderleri 11.788.143 5.984.063
Diğer peşin ödenmiş giderler 5.312.207 1.441.337

Toplam 440.656.842 359.319.731

DİPNOT 8 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 

Değerleme
1 Ocak 2020 Artışı İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2020 

Maliyet:

Arsa ve binalar 41.542.440 1.891.000 - (3.601.359) 39.832.081

Toplam 41.542.440 1.891.000 - (3.601.359) 39.832.081

Değerleme
1 Ocak 2019 Artışı İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2019 

Maliyet:

Arsa ve binalar 38.592.440 2.647.576 302.424 - 41.542.440

Toplam 38.592.440 2.647.576 302.424 - 41.542.440

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri, lisanslı gayrimenkul değerleme şirketlerince 
hazırlanan ekspertiz raporları çerçevesinde belirlenmektedir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin 
değerlemesinden oluşan değer artışı ve azalışı kar/zarar tablosunda muhasebeleştirilmektedir. 

SPK lisansına sahip bir gayrimenkul değerleme şirketi tarafından 23 Kasım - 2 Aralık 2020 tarihlerinde 
hazırlanan gayrimenkul değerleme raporlarına göre arsa ve binaların gerçeğe uygun değerleri belirlenmiş 
olup söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkullerinden cari dönemde toplam 2.830.882 TL  
(1 Ocak - 31 Aralık 2019: 2.633.030 TL) kira geliri elde etmiştir (Dipnot 20). 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde herhangi bir ipotek bulunmamaktadır. 
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DİPNOT 9 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 

1 Ocak 31 Aralık 
2020 İlaveler Çıkışlar 2020

Maliyet:

Kullanım amaçlı gayrimenkuller 44.571.034 360.792 - 44.931.826
Demirbaşlar 55.394.204 16.988.434 (1.199.567) 71.183.071
Diğer maddi duran varlıklar 2.323.747 1.937.421 (18.945) 4.242.223

Toplam maliyet 102.288.985 19.286.647 (1.218.512) 120.357.120

Birikmiş amortisman: 

Kullanım amaçlı gayrimenkuller (10.676.968) (1.076.037) - (11.753.005)
Demirbaşlar (45.197.201) (5.475.257) 936.609 (49.735.849)
Diğer maddi duran varlıklar (1.802.071) (374.639) 18.943 (2.157.767)

Toplam birikmiş amortisman (57.676.240) (6.925.933) 955.552 (63.646.621)

Net kayıtlı değer 44.612.745 56.710.499

1 Ocak 31 Aralık 
2019 İlaveler Çıkışlar 2019

Maliyet:

Kullanım amaçlı gayrimenkuller 45.426.799 137.578 (993.343) 44.571.034
Demirbaşlar 49.214.183 7.409.116 (1.229.095) 55.394.204
Diğer maddi duran varlıklar 2.095.653 228.094 - 2.323.747

Toplam maliyet 96.736.635 7.774.788 (2.222.438) 102.288.985

Birikmiş amortisman: 

Kullanım amaçlı gayrimenkuller (10.306.484) (1.061.403) 690.919 (10.676.968)
Demirbaşlar (41.565.916) (4.460.466) 829.181 (45.197.201)
Diğer maddi duran varlıklar (1.672.288) (129.783) - (1.802.071)

Toplam birikmiş amortisman (53.544.688) (5.651.652) 1.520.100 (57.676.240)

Net kayıtlı değer 43.191.947 44.612.745
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DİPNOT 10 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

1 Ocak 31 Aralık 
2020 İlaveler Çıkışlar 2020

Maliyet:

Münhasır bankasürans sözleşmesi (*) 56.251.383 - - 56.251.383
Haklar 59.673.271 44.269.073 - 103.942.344
Devralınan portföy değeri 2.801.468 - - 2.801.468

Toplam maliyet 118.726.122 44.269.073 - 162.995.195

Birikmiş itfalar:

Münhasır bankasürans sözleşmesi (*) (31.254.393) (3.750.280) - (35.004.673)
Haklar (39.778.061) (10.770.087) - (50.548.148)
Devralınan portföy değeri (2.801.468) - - (2.801.468)

Toplam birikmiş itfalar (73.833.922) (14.520.367) - (88.354.289)

Net kayıtlı değer 44.892.200 74.640.906

1 Ocak 31 Aralık 
2019 İlaveler Çıkışlar 2019

Maliyet:

Münhasır bankasürans sözleşmesi (*) 56.251.383 - - 56.251.383
Haklar 52.600.398 7.275.792 (202.919) 59.673.271
Devralınan portföy değeri 2.801.468 - - 2.801.468

Toplam maliyet 111.653.249 7.275.792 (202.919) 118.726.122

Birikmiş itfalar:

Münhasır bankasürans sözleşmesi (*) (27.504.114) (3.750.279) - (31.254.393)
Haklar (34.604.397) (5.175.684) 2.020 (39.778.061)
Devralınan portföy değeri (2.801.468) - - (2.801.468)

Toplam birikmiş itfalar (64.909.979) (8.925.963) 2.020 (73.833.922)

Net kayıtlı değer 46.743.270 44.892.200

(*) Grup, Denizbank A.Ş. ve bağlı kuruluşu Deniz Finansal Kiralama A.Ş. ile 7 Temmuz 2011 tarihinde imzaladığı “Hayatdışı 
Sigorta için Acentelik Sözleşmesi” kapsamında Denizbank A.Ş.‟yi (“Denizbank”) münhasır acentesi olarak tayin etmiştir. 
Söz konusu sözleşme için 23 Eylül 2011 tarihinde vergiler dahil 56.251.383 TL ödenmiş olup, bu tutar “Maddi olmayan 
duran varlıklar” altındaki “Haklar” hesap kalemi içerisinde sınıflandırılmıştır. Grup, bu sözleşme ile münhasıran satın almış 
olduğu Denizbank dağıtım kanalı haklarını sözleşmenin yürürlük tarihi olan 26 Eylül 2011’den itibaren sözleşme süresi olan 
15 yıl boyunca normal itfa yöntemiyle itfa etmektedir. 
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DİPNOT 11 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 

Grup’un faydalandığı devlet teşvik ve yardımı bulunmamaktadır (2019: Bulunmamaktadır). 

DİPNOT 12 - KARŞILIKLAR 

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Sigortacılık teknik karşılıkları 7.359.849.825 6.297.535.613
Çalışanlara sağlanan faydalara  
   ilişkin kısa vadeli karşılıklar 79.410.079 63.763.706
Diğer 40.537.416 19.302.452

Toplam diğer kısa vadeli karşılıklar 7.479.797.320 6.380.601.771

Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 

Sigortacılık teknik karşılıkları 306.645.715 279.984.953

Toplam diğer kısa vadeli karşılıklar 306.645.715 279.984.953

Sigortacılık teknik karşılıkları 

Grup’un kısa vadeli sigortacılık teknik karşılıkları aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Muallak tazminat karşılığı 4.800.953.494 4.069.529.303
Kazanılmamış primler karşılığı 2.439.016.056 2.143.716.966
Devam eden riskler karşılığı 31.815.311 30.641.997
Diğer  88.064.964 53.647.347

Toplam 7.359.849.825 6.297.535.613

Grup’un uzun vadeli sigortacılık teknik karşılıkları aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Dengeleme karşılığı 259.094.792 220.552.315
Matematik karşılıklar 47.550.923 59.432.638

Toplam 306.645.715 279.984.953
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DİPNOT 12 - KARŞILIKLAR (Devamı) 

Muallak tazminat karşılığı hareket tablosu 

2020
Brüt Reasürör payı Net

Dönem başı - 1 Ocak 2.980.095.764 (444.616.866) 2.535.478.898
Ödenen tazminat (698.012.309) 82.715.728 (615.296.581)
Değişim 1.026.659.272 (235.993.715) 790.665.557

   -Cari dönem muallak tazminatları 961.181.902 (205.360.679) 755.821.223
 -Geçmiş yıllar muallak tazminatları 65.477.370 (30.633.036) 34.844.334

Dönem sonu - 31 Aralık 3.308.742.727 (597.894.853) 2.710.847.874

Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminatlar 2.257.092.700 (120.299.554) 2.136.793.146
Muallak tazminat karşılıklarında 

uygulanan iskonto (764.881.933) 71.279.439 (693.602.494)

Toplam 4.800.953.494 (646.914.968) 4.154.038.526

2019
Brüt Reasürör payı Net

Dönem başı - 1 Ocak 2.827.185.688 (516.593.604) 2.310.592.084
Ödenen tazminat (852.609.539) 189.845.072 (662.764.467)
Değişim 1.005.519.615 (117.868.334) 887.651.281

   -Cari dönem muallak tazminatları 879.478.018 (126.810.004) 752.668.014
 -Geçmiş yıllar muallak tazminatları 126.041.597 8.941.670 134.983.267

Dönem sonu - 31 Aralık 2.980.095.764 (444.616.866) 2.535.478.898

Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminatlar 1.762.827.831 (71.707.199) 1.691.120.632
Muallak tazminat karşılıklarında 

uygulanan iskonto (673.394.292) 55.276.028 (618.118.264)

Toplam 4.069.529.303 (461.048.037) 3.608.481.266

Kazanılmamış primler karşılığı hareket tablosu 

2020 2019

Dönem başı  2.143.716.966 1.774.497.883
Dönem içi değişim  295.299.090 369.219.083

Dönem sonu, 31 Aralık 2.439.016.056 2.143.716.966
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DİPNOT 12 - KARŞILIKLAR (Devamı) 

Devam eden riskler karşılığı hareket tablosu 
2020 2019

Dönem başı 30.641.997 15.924.260
Dönem içi değişim 1.173.314 14.717.737

Dönem sonu, 31 Aralık 31.815.311 30.641.997

Kısa vadeli diğer teknik karşılıklar hareket tablosu 
2020 2019

Dönem başı 53.647.347 45.700.353
Dönem içi değişim  34.417.617 7.946.994

Dönem sonu, 31 Aralık 88.064.964 53.647.347

Matematik karşılıklar hareket tablosu 
2020 2019

Dönem başı 59.432.638 70.464.808
Dönem içi değişim  (11.881.715) (11.032.170)

Dönem sonu, 31 Aralık 47.550.923 59.432.638

Dengeleme karşılığı hareket tablosu 
2020 2019

Dönem başı 220.552.315 180.372.631
Dönem içi değişim  38.542.477 40.179.684

Dönem sonu, 31 Aralık 259.094.792 220.552.315

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki kısa vadeli karşılıklar 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Personel ikramiye karşılığı 31.261.459 27.672.078
Performans ücret karşılığı 25.106.194 16.534.343
Kullanılmamış izin karşılığı 11.860.157 10.137.240
Kıdem teşvik ikramiyesi karşılığı 10.177.565 8.517.321
İhbar tazminatı karşılığı 1.004.704 902.724

Toplam 79.410.079 63.763.706
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DİPNOT 12 - KARŞILIKLAR (Devamı) 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki uzun vadeli karşılıklar 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Kıdem tazminatı karşılığı 25.479.613 21.938.701

Toplam 25.479.613 21.938.701

Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene 
bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25, kadınlar 
için 20 yıllık hizmet süresini dolduran ya da emeklilik yaşına gelmiş (kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş) şirket 
personeline kıdem tazminatı ödemesi yapılması zorunludur. 

Türkiye’de kıdem tazminatı karşılığı için fon oluşturma zorunluluğu olmadığından dolayı finansal tablolarda 
herhangi bir özel fon ayrılmamıştır. 

Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere 7.638,96 TL (1 Ocak 2020: 6.730,15 TL) ile sınırlandırılmıştır. 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

İskonto oranı, net (%) 1,02 2,90
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı (%) 92 92

Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

2020 2019

Dönem başı  21.938.701 16.518.518
Dönem içinde ödenen (2.958.916) (3.246.001)
Cari dönemde ayrılan karşılık tutarı 6.499.828 8.666.184

Dönem sonu - 31 Aralık 25.479.613 21.938.701

Diğer kısa vadeli karşılıklar 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Yangın sigortası vergisi karşılığı 21.030.562 2.737.743
Dava karşılıkları 9.537.878 8.586.923
Danışmanlık karşılığı 8.083.203 6.031.389
Diğer 1.885.773 1.946.397

Toplam 40.537.416 19.302.452
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DİPNOT 13 - ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Ödenecek vergi ve fonlar 39.805.516 43.524.893
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 2.823.466 2.505.412

Toplam 42.628.982 46.030.305

DİPNOT 14 - DİĞER BORÇLAR 

Bulunmamaktadır (2019: Bulunmamaktadır). 

DİPNOT 15 - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Sigortacılık teknik karşılıklarına ilişkin reasürör payları 1.096.470.528 844.712.841
   -Muallak tazminat karşılığı reasürör payı 646.914.968 461.048.037
   -Kazanılmamış primler karşılığı reasürör payı 438.552.248 376.636.770
   -Devam eden riskler karşılığı reasürör payı 11.003.312 7.028.034
Diğer 446.781 405.821

Toplam 1.096.917.309 845.118.662

DİPNOT 16 - TAAHHÜTLER 

Verilen banka teminat mektuplarının tutarı ve yabancı para cinsinden detayı aşağıda açıklanmıştır: 

31 Aralık 2020 
ABD Doları Euro

(TL Karşılığı) (TL Karşılığı) TL

Teminat mektupları 2.647.675 90.068 514.258.602

31 Aralık 2019 
ABD Doları Euro

(TL Karşılığı) (TL Karşılığı) TL

Teminat mektupları 2.123.622 65.824 449.923.826
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DİPNOT 16 - TAAHHÜTLER (Devamı) 

Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam blokaj tutarları: 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Finansal varlıklar 563.773.096 507.304.132
Banka mevduatı 18.351.591 15.582.838

Toplam 582.124.687 522.886.970

Grup’un sigortacılık faaliyetleri kapsamında sigortalılara sağladığı (sigorta edilen azami risk) teminatlar aşağıda 
yer almaktadır: 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Kara araçları sorumluluk 2.758.620.489.512 2.874.196.086.386
Yangın ve doğal afetler 585.861.154.664 468.799.759.903
Genel zararlar 336.429.231.613 273.913.774.670
Kara araçları 109.191.183.606 63.712.996.839
Genel sorumluluk 90.464.024.474 39.447.210.563
Nakliyat 36.907.021.366 176.730.132.451
Finansal kayıplar 31.901.009.674 22.336.201.339
Kaza 15.706.363.799 20.152.884.810
Hayat 8.998.718.648 3.037.604.448
Hukuksal koruma 7.331.920.491 5.912.649.611
Su araçları 3.671.792.273 3.559.771.808
Hava araçları 978.008.400 345.914.100
Kefalet 786.723.296 -
Seyahat sağlık (Ferdi kaza sigortası) 174.305.636 167.696.510
Kredi 78.696.215 -
Hava araçları sorumluluk 1.533.552 1.975.516

Toplam 3.987.102.177.219 3.952.314.658.954

DİPNOT 17 -  FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİ HASILATI VE MALİYETİ 

Satış hasılatı:
1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Hayat dışı branşlar kazanılmış primler (reasürör payı düşülmüş) 3.350.875.592 2.888.927.344
Hayat branşı kazanılmış primler (reasürör payı düşülmüş) 11.818.402 9.409.474
Emeklilik gelirleri 14.588.944 11.650.801

Satış hasılatı 3.377.282.938 2.909.987.619



AXA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

1 OCAK - 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.) 

45

DİPNOT 17 -  FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİ HASILATI VE MALİYETİ (Devamı) 

Satışların Maliyeti (-)

Gerçekleşen tazminatlar (reasürör payı düşmüş olarak) (2.555.986.508) (2.256.191.684)
Diğer 33.778.713 4.937.317

Satışların maliyeti (-) (2.522.207.795) (2.251.254.367)

DİPNOT 18 - PAZARLAMA GİDERLERİ 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Üretim komisyon gideri 799.685.805 667.625.517
Reklam ve pazarlama giderleri 31.052.810 26.556.253

Toplam 830.738.615 694.181.770

DİPNOT 19 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Personel giderleri 164.959.091 156.589.756
Bilgi işlem giderleri 35.810.643 27.410.583
Dava takip, danışmanlık ve denetim giderleri 25.352.494 29.767.932
Amortisman ve itfa giderleri 21.446.300 14.577.615
Vergi, resim ve harçlar 14.494.026 8.206.372
Kira giderleri 8.887.612 7.124.171
Aidat giderleri 3.940.667 2.035.302
Elektrik ve temizlik giderleri 3.741.868 3.939.492
Haberleşme ve iletişim giderleri 1.509.155 1.083.761
Diğer 19.396.150 19.369.658

Toplam 299.538.006 270.104.642



AXA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

1 OCAK - 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.) 

46

DİPNOT 20 - DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 

Reasürans komisyon gelirleri 167.622.603 125.190.781
Diğer 7.074.148 6.237.334

Toplam 174.696.751 131.428.115

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Esas faaliyetlerden diğer giderler 

Karşılık giderleri 114.906.478 32.763.425
Asistans giderleri 84.467.151 65.079.226
Dengeleme karşılığı gideri 38.542.477 40.179.684
Yangın sigortası vergi karşılığı gideri 18.292.819 2.737.743
Garanti Fonu gideri 9.506.908 10.276.057
Şerefiye iptal gideri - 30.381.971
Diğer 24.240.070 13.288.572

Toplam 289.955.903 194.706.678

Diğer faaliyetlerden gelirler 

Kira gelirleri 2.830.882 2.633.030
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artış kazançları 1.891.000 2.647.576
Diğer 1.484.110 2.326.238

Toplam 6.205.992 7.606.844

DİPNOT 21 - FİNANSAL GELİRLER VE GİDERLER 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Finansal Gelirler

Faiz, kar payı vb. gelirler 761.035.844 468.072.580
Kur farkı gelirleri 366.830.903 151.574.260
Finansal yatırımlar değer artış kazançları 5.279.710 44.367.210
Finansal yatırımlar satış kazançları 7.724.488 146.325.005
Diğer  3.262.592 6.975

Toplam 1.144.133.537 810.346.030
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DİPNOT 21 - FİNANSAL GELİRLER VE GİDERLER (Devamı) 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Finansal Giderler

Finansal yatırımlar değer azalış zararları (30.770.908) (57.879.445)
Faiz vb. giderler (6.855.616) (8.027.773)
Diğer (8.634.836) (15.987.117)

Toplam (46.261.360) (81.894.335)

DİPNOT 22 - GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)

Grup’un vergi gideri, cari dönem kurumlar vergisi gideri ile ertelenmiş vergi giderinden (veya gelirinden) 
oluşmaktadır. 

Gelir tablosundaki vergi gideri

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Cari dönem vergi gideri (-) (175.260.024) (215.951.842)
Ertelenmiş vergi geliri 15.694.164 122.653.134

Toplam vergi gideri (-) (159.565.860) (93.298.708)

Bilançodaki vergi varlığı / (yükümlülüğü) 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Cari dönem vergi karşılığı (193.225.328) (215.951.842)
Ödenen geçici vergiler 186.380.597 132.230.387
Peşin ödenen vergiler 2.484.873 2.997.046

Vergi karşılığı, net (-) (4.359.858) (80.724.409)
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DİPNOT 22 -GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
DAHİL) (Devamı) 

i) Cari Dönem Yasal Vergi Karşılığı: 

Grup, Türkiye’de geçerli olan Kurumlar Vergisi’ne tabidir. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin 
tahmini vergi yükümlülükleri için ekli konsolide finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek Kurumlar Vergisi; ticari kazancın tespitinde gider 
yazılan ancak vergi matrahından indirilemeyen giderler eklendikten ve ayrıca yurtiçinde yerleşik şirketlerden 
alınan temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden yatırıma katkı 
kapsamında indirimli Kurumlar Vergisi oranı da dikkate alınarak hesaplanmaktadır. 

Geçerli olan Kurumlar Vergisi oranları: 

Türkiye’de, Kurumlar Vergisi oranı 2020 yılı için %22’dir. Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 10’ncu 
madde uyarınca %20’lik kurumlar vergisi oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine 
(özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları 
için %22 olarak uygulanacaktır. Kurumlar Vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince 
indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası 
gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka 
bir vergi ödenmemektedir. Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere 
maksimum 5 yıl taşınabilir, zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca, Kurumlar Vergisi; mükellefin beyanı üzerine tarh olunur. 
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. 
Şirketler ilgili hesap dönemini takip eden yılın 25 Nisan tarihine kadar Kurumlar Vergisi beyannamelerini 
hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna esas olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde 
incelenerek değiştirilebilirler. 

Gelir Vergisi Stopajı: 

Kurumlar vergisi sonrası net dönem karından dağıtılan kar payları üzerinden gelir vergisi stopajı hesaplanması 
gerekmektedir. 23 Temmuz 2006 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile Gelir vergisi stopaj oranı %10’ dan %15’e çıkarılmıştır. 

ii) Ertelenmiş Vergi: 

Grup’un vergiye esas yasal finansal tabloları ile BOBİ FRS’ye göre hazırlanmış konsolide finansal tabloları 
arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü 
muhasebeleştirilmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas 
tutarlarının BOBİ FRS’ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından 
kaynaklanmakta olup aşağıda açıklanmaktadır. 

Zamanlama farklılıkları, muhasebe ve vergi amaçlı kaydedilen gelir ve giderlerin yıllar arasında meydana gelen 
farklarından kaynaklanmaktadır. Her bilanço döneminde Grup, ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğünü 
gözden geçirmekte ve ileriki yıllarda vergilendirilebilir gelirlerden düşülemeyeceği tespit edilen ertelenmiş vergi 
alacaklarını geri çekmektedir. Ertelenmiş vergi hesabında raporlama dönemi için geçerli kurumlar vergisi oranı 
esas alınmaktadır.  
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DİPNOT 22 -GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
DAHİL) (Devamı) 

Türkiye'de kurumlar vergisi oranı 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla %22’dir (2019: %22). 5 Aralık 2017 tarihli 
ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 91. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen 
geçici 10’uncu madde uyarınca kurumların 2018, 2019 ve 2020 vergilendirme dönemlerine ait kazançları 
üzerinden ödenmesi gereken kurumlar vergisinin %22 oranıyla hesaplanması ve sonrasında tekrardan %20 
oranı ile vergilendirilmeye devam edilmesi öngörülmektedir.  

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlık ve 
yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir: 

Ertelenmiş vergi 
 Birikmiş geçici farklar   varlıkları / (yükümlülükleri)  
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Sigortacılık teknik karşılıkları 243.984.658 206.523.128 48.796.933 45.435.089
Teknik olmayan muhtelif karşılıklar 234.774.140 144.279.040 46.954.827 31.741.388
Finansal yatırımlar değerleme farkı 68.442.005 95.255.873 13.688.401 20.956.292
Gayrimenkul değer artış kazancı (34.731.925) (35.858.839) (3.473.192) (3.944.472)
Diğer (29.320.013) (44.452.242) (5.864.001) (9.779.493)

Net ertelenmiş vergi varlıkları 100.102.968 84.408.804

Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, cari vergi varlık ve yükümlülüklerinin mahsup edilmesi 
konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması ve cari vergi varlıklarının gerçekleşmesi ile cari 
vergi yükümlülüklerin ifa edilmesinin eş anlı olarak yapılması niyeti olması şartları geçerli olduğundan 
mahsup edilmiştir. 

Her bilanço tarihi itibarıyla, kayıtlara yansıtılmayan ertelenmiş vergi varlığı yeniden gözden 
geçirilmektedir. Gelecekte elde edilecek finansal karın ertelenmiş vergi varlığının kazanılmasına imkan 
vermesinin muhtemel olması durumunda, önceki dönemlerde kayıtlara yansıtılmayan ertelenmiş vergi 
varlığı kayıtlara yansıtılır.  

Grup kullanılmayan mali zararlardan yararlanılabilecek düzeyde bir finansal karın oluşma olasılığını 
değerlendirirken,  

- Kullanılmayan finansal zararlardan yararlanılabilecek kadar finansal kar yaratacak düzeyde 
vergilendirilebilir geçici farklara sahip olup olmadığı, 

- Kullanılmayan finansal zararların kullanım süreleri dolmadan önce, finansal kara sahip olunmasının 
muhtemel olup olmadığı, 

- Kullanılmayan finansal zararların nedenlerinin belirlenebilir olması ve bunun tekrarlanmasının 
beklenip beklenmediği, 

- Kullanılmayan finansal zararların kullanılabileceği dönemde finansal kar yaratacak vergi planlama 
fırsatlarının Grup açısından mümkün olup olmadığı hususlarını dikkate almaktadır.
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DİPNOT 22 - GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
DAHİL) (Devamı) 

Ertelenmiş vergi varlığı / (yükümlülüğünün) yıl içindeki hareketi aşağıdaki gibidir: 

2020 2019

Dönem başı  84.408.804 (38.244.330)
Ertelenmiş vergi geliri 15.694.164 122.653.134

Dönem sonu - 31 Aralık  100.102.968 84.408.804

DİPNOT 23 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ / KAYIP 

Hisse başına kar miktarı, net dönem karının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama pay 
adedine bölünmesiyle hesaplanır. 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Net dönem karı 554.051.679 273.928.108
Beheri 1 TL nominal değerli hisselerin  
   ağırlıklı ortalama adedi 1.253.466.074 1.253.466.074
Hisse başına kar (TL)  0,44 0,22

DİPNOT 24- ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR 

Grup’un, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımı bulunmamaktadır. 

DİPNOT 25 -  SERMAYE 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 
Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%) 

Axa Mediterranean Holding SA 1.043.401.810 83,24 1.043.401.810 83,24
Axa SA 210.064.264 16,76 210.064.264 16,76
Diğer 0,04 0,00 0,04 0,00

Toplam Ödenmiş Sermaye 1.253.466.074 100,00 1.253.466.074 100,00
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DİPNOT 25 -  SERMAYE (Devamı) 

Kontol Gücü Olmayan Paylar

Kontrol gücü olmayan paylarına ilişkin hareket aşağıdaki gibidir: 

2020 2019

Dönem başı   129.185.744 107.559.969

Kontrol gücü olmayan paylara ait dönem net karı 31.202.327 21.625.775
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettüler (6.657.793) -

Dönem Sonu - 31 Aralık 153.730.278 129.185.744

Kar Yedekleri

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Olağanüstü yedekler 349.993.726 19.849.101
Yasal yedekler 107.245.348 87.567.988
Diğer kar yedekleri 13.602.743 163.732

Toplam 470.841.817 107.580.821

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden
oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedek akçeler, tarihi ya da tescil edilmiş şirket sermayesinin %20’sine 
ulaşıncaya kadar yasal dönem karının %5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedek akçeler ise şirket 
sermayesinin %5’ini aşan tüm kar payı dağıtımlarının %10’u oranında ayrılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’na 
göre birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %50’sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar, 
ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların karşılanmasında kullanılabilirler. 

DİPNOT 26 - FİNANSAL BORÇLAR 

Grup’un 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla finansal borcu bulunmamaktadır (31 Aralık 2019: Bulunmamaktadır). 
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DİPNOT 27 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

a) İlişkili Taraf Bakiyeleri 

Ticari Alacaklar
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Axa Pool 51.794.248 39.202.084
Milli Reasürans T.A.Ş. 4.321.064 7.607.361
Groupama Sigorta A.Ş. 369.438 2.398.877
Diğer Axa Grup Şirketleri 602.361 423.744

Toplam 57.087.111 49.632.066

Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar: 

Axa Pool 78.343.915 78.587.535

Toplam 78.343.915 78.587.535

Ticari Borçlar

AXA France Corporate Solutions 35.517.429 36.727.485
AXA Global P&C 30.576.142 75.801.651
Axa Germany Corporate Solutions 11.819.770 12.965.730
Axa Partners Türkiye 1.237.851 391.145
Groupama Sigorta A.Ş. 700.727 6.412
Milli Reasürans T.A.Ş. 6.050 536
Axa Global - 236.733
Axa Courtage - 415.958
Diğer Axa Grup Şirketleri 97.868.673 33.550.419

Toplam 177.726.642 160.096.069

b) İlişkili Taraflarla Yapılan Önemli İşlemler  
1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 
Devredilen Primler
AXA Global P&C 154.298.872 177.752.788
Axa France Corporate Solutions 18.207.562 29.311.874
Axa Germany Corporate Solutions 10.647.262 15.308.178
Groupama Sigorta A.Ş. 3.708.074 2.388.114
Axa Partners Türkiye 2.074.150 4.316.260
Milli Reasürans T.A.Ş. 517.705 -
Diğer 137.778.862 33.283.717

Toplam 327.232.487 262.360.931
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DİPNOT 27 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

b) İlişkili Taraflarla Yapılan Önemli İşlemler (Devamı) 
1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Alınan Komisyonlar  
AXA Global P&C 13.068.258 7.591.874
Axa France Corporate Solutions 2.087.732 3.369.071
Axa Germany Corporate Solutions 1.789.540 2.759.609
Diğer  17.048.884 7.756.719

Toplam 33.994.414 21.477.273

Ödenen tazminat reasürans payı 
Axa France Corporate Solutions 14.695.950 47.295.932
AXA Global P&C 7.276.640 9.742.353
Milli Reasürans T.A.Ş. 3.563.701 4.826.126
Axa Germany Corporate Solutions 1.910.563 2.131.419
Groupama Sigorta A.Ş. 461.472 371.540
Diğer 8.407.573 2.164.937

Toplam 36.315.899 66.532.307

Bilgi işlem ve danışmanlık giderleri 
Axa Regional Services S.A.U 13.251.317 14.510.889
AXA Group Operations SAS 9.894.993 2.432.152
Axa GIE 4.009.028 4.393.408
Diğer 1.499.894 2.840.456

Toplam 28.655.232 24.176.905

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar  

Grup’un 1 Ocak - 31 Aralık 2020 döneminde üst düzey yönetime sağladığı ücret ve benzeri menfaatlerin 
toplamı 21.236.604 TL’dir (2019: 20.141.662 TL). 

Dağıtılan kar payları 

2020 yılı içerisinde Şirket ana ortağına 6.761.805 TL tutarında kar payı dağıtımı yapılmıştır (2019:  
2.478.907 TL).
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DİPNOT 28 - YABANCI PARA POZİSYONU  

31 Aralık 2020 
TL Karşılığı ABD Doları Avro GBP Diğer 

Finansal yatırımlar 1.637.006.572 131.565.747 72.492.176 - -
Nakit ve nakit benzerleri 375.765.787 23.015.940 22.481.957 3.515 1.340
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar 391.889.148 17.568.729 28.668.513 11.625 8.155

Toplam yabancı para varlıklar 2.404.661.507 172.150.416 123.642.646 15.140 9.495

Muallak hasar ve tazminat karşılıkları 391.264.642 40.485.896 9.873.342 17.003 -
Matematik karşılıklar 32.670.977 3.751.121 517.164 6.572 -
Reasürans şirketlerine borçlar 164.488.379 5.456.011 13.447.956 109.831 -
Diğer çeşitli borçlar 24.645.027 2.201.127 907.128 - -

Toplam yabancı para yükümlülükler 613.069.025 51.894.155 24.745.590 133.406 -

Net yabancı para pozisyonu 1.791.592.482 120.256.261 98.897.056 (118.266) 9.495

31 Aralık 2019 
TL Karşılığı ABD Doları Avro GBP Diğer 

Finansal yatırımlar 1.207.905.664 168.217.485 31.374.636 - -
Nakit ve nakit benzerleri 436.816.651 62.617.696 9.733.950 14.191 1.508
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar 159.710.789 3.222.526 1.617.092 15.702.285 1.444.161

Toplam yabancı para varlıklar 1.804.433.104 234.057.707 42.725.678 15.716.476 1.445.669

Muallak hasar ve tazminat karşılıkları 293.767.176 35.219.356 12.704.699 8.138 -
Matematik karşılıklar 40.300.753 6.050.695 651.145 3.589 -
Reasürans şirketlerine borçlar 128.991.457 1.678.538 17.873.193 15.457 6.175
Diğer çeşitli borçlar 6.489.417 831.418 233.156 - -

Toplam yabancı para yükümlülükler 469.548.803 43.780.007 31.462.193 27.184 6.175

Net yabancı para pozisyonu 1.334.884.301 190.277.700 11.263.485 15.689.292 1.439.494
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NOT 29 - RAPORLAMA TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla düzenlenen konsolide finansal tablolar, 4 Mayıs 2021 tarihinde Yönetim 
Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

22 Nisan 2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış olup, Söz konusu 
Kanunun 11 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na Geçici 13. madde eklenmiştir. Eklenen madde 
ile %20 olan kurumlar vergisi oranı, 

- 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 
- 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 

olarak uygulanacaktır. Söz konusu oran artışı, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken 
beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel 
hesap dönemi tayin edilenler için 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum 
kazançları için geçerli olmak üzere 22 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

………………………………..


