
AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 
 
30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla 
Ayrıntılı bilanço 
(Para birimi - Yeni Türk Lirası (YTL)) 
 
 
 

 (3)

Varlıklar 
 

  Bağımsız sınırlı 
denetimden 

geçmiş 
 Dipnot 30 Haziran 2008 
I- Cari varlıklar   
A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar   40,745,700 
1- Kasa 14  5,155 
2- Alınan çekler  - 
3- Bankalar 14  4,759,786 
4- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)   - 
5- Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar 47.1 35,980,759 
B- Finansal varlıklar ile riski sigortalılara ait finansal yatırımlar 11 504,814,495 
1- Satılmaya hazır finansal varlıklar 11 91,015,189 
2- Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar    - 
3- Alım satım amaçlı finansal varlıklar    - 
4- Krediler   - 
5- Krediler karşılığı (-)   - 
6- Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar 11 413,799,306 
7- Şirket hissesi   - 
8- Finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-)    - 
C- Esas faaliyetlerden alacaklar   99,569,184 
1- Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar  12.1  4,369,334 
2- Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı (-)   - 
3- Reasürans faaliyetlerinden alacaklar    - 
4- Reasürans faaliyetlerinden alacaklar karşılığı (-)   - 
5- Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar   - 
6- Sigortalılara krediler (ikrazlar)  12.1 93,154,879 
7- Sigortalılara krediler (ikrazlar) karşılığı (-)   - 
8- Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar  12.1 2,044,971 
9- Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar   - 
10- Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (-)   - 
D- İlişkili taraflardan alacaklar  12.1  15,304 
1- Ortaklardan alacaklar    - 
2- İştiraklerden alacaklar   - 
3- Bağlı ortaklıklardan alacaklar   - 
4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslerden alacaklar    - 
5- Personelden alacaklar   12,095 
6- Diğer ilişkili taraflardan alacaklar 45 3,209 
7- İlişkili taraflardan alacaklar reeskontu (-)   - 
8- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar   - 
9- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar karşılığı (-)   - 
E- Diğer alacaklar 12.1  62,394 
1- Finansal kiralama alacakları   - 
2- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)   - 
3- Verilen depozito ve teminatlar   - 
4- Diğer çeşitli alacaklar 47.1  62,280 
5- Diğer çeşitli alacaklar reeskontu(-)  - 
6- Şüpheli diğer alacaklar   114 
7- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)   - 
F- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları   5,444,645 
1- Gelecek aylara ait giderler  47.1  5,444,645 
2- Tahakkuk etmiş faiz ve kira gelirleri   - 
3- Gelir tahakkukları   - 
4- Gelecek aylara ait diğer giderler ve gelir tahakkukları    - 
G- Diğer cari varlıklar   494,558 
1- Gelecek aylar ihtiyacı stoklar   - 
2- Peşin ödenen vergiler ve fonlar    193,761 
3- Ertelenmiş vergi varlıkları   - 
4- İş Avansları    250,480 
5- Personele verilen avanslar    50,317 
6- Sayım ve tesellüm noksanları    - 
7- Diğer çeşitli cari varlıklar    - 
8- Diğer cari varlıklar karşılığı (-)   - 
   
I- Cari varlıklar toplamı   651,146,280 

 
 
 
 
 
 
Sayfa 12 ile 70 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Varlıklar 
 
  Bağımsız sınırlı 

denetimden geçmiş 
 Dipnot 30 Haziran 2008 

   
II- Cari olmayan varlıklar   
A- Esas faaliyetlerden alacaklar   1,211,047,231 
1- Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar   - 
2- Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı (-)  - 
3- Reasürans faaliyetlerinden alacaklar  - 
4- Reasürans faaliyetlerinden alacaklar karşılığı (-)  - 
5- Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar   - 
6- Sigortalılara krediler (ikrazlar)  - 
7- Sigortalılara krediler (ikrazlar) karşılığı (-)  - 
8- Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar 17.6 1,211,047,231 
9-Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar  12.1 570,351 
10- Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (-) 12.1 (570,351) 
B- İlişkili taraflardan alacaklar   - 
1- Ortaklardan alacaklar   - 
2- İştiraklerden alacaklar  - 
3- Bağlı ortaklıklardan alacaklar   - 
4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslerden alacaklar   - 
5- Personelden alacaklar   - 
6- Diğer ilişkili taraflardan alacaklar  - 
7- İlişkili taraflardan alacaklar reeskontu (-)  - 
8- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar  - 
9- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar karşılığı (-)  - 
C- Diğer alacaklar  34,043 
1- Finansal kiralama alacakları  - 
2- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)  - 
3- Verilen depozito ve teminatlar  34,043 
4- Diğer çeşitli alacaklar  - 
5- Diğer çeşitli alacaklar reeskontu(-)  - 
6- Şüpheli diğer alacaklar  - 
7- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)  - 
D- Finansal varlıklar  45.2 1,124,534 
1- Bağlı menkul kıymetler   - 
2- İştirakler   - 
3- İştirakler sermaye taahhütleri (-)  - 
4- Bağlı ortaklıklar  - 
5- Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-)  - 
6- Müşterek yönetime tabi teşebbüsler  - 
7- Müşterek yönetime tabi teşebbüsler sermaye taahhütleri (-)  - 
8- Finansal varlıklar ve riski sigortalılara ait finansal yatırımlar  - 
9- Diğer finansal varlıklar  45.2 1,181,804 
10- Finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-)  45.2 (57,270) 
E- Maddi varlıklar 6 7,930,196 
1- Yatırım amaçlı gayrimenkuller  - 
2- Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüklüğü karşılığı (-)  - 
3- Kullanım amaçlı gayrimenkuller  - 
4- Makine ve teçhizatlar  6 4,259,487 
5- Demirbaş ve tesisatlar  6 9,967,625 
6- Motorlu taşıtlar  6 616,080 
7- Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil) 6, 47.1 5,700,771 
8- Kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlıklar 6 3,430,153 
9- Birikmiş amortismanlar (-) 6 (16,043,920) 
10- Maddi varlıklara ilişkin avanslar (yapılmakta olan yatırımlar dahil)  - 
F- Maddi olmayan varlıklar 8 3,793,736 
1- Haklar   - 
2- Şerefiye   - 
3- Faaliyet öncesi döneme ait giderler   - 
4- Araştırma ve geliştirme giderleri   - 
5- Diğer maddi olmayan varlıklar  8, 47.1 19,671,259 
6- Birikmiş itfalar (amortismanlar) (-)   (15,877,523) 
7- Maddi olmayan varlıklara ilişkin avanslar   - 
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları   640,372 
1- Gelecek yıllara ait giderler  101 
2- Gelir tahakkukları  47.1 640,271 
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3- Gelecek yıllara ait diğer giderler ve gelir tahakkukları   - 
H-Diğer cari olmayan varlıklar  10,083,886 
1- Efektif yabancı para hesapları  - 
2- Döviz hesapları  - 
3- Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar   - 
4- Peşin ödenen vergiler ve fonlar  - 
5- Ertelenmiş vergi varlıkları 21 10,083,886 
6- Diğer çeşitli cari olmayan varlıklar   - 
7- Diğer cari olmayan varlıklar amortismanı (-)  - 
8- Diğer cari olmayan varlıklar karşılığı (-)  - 
   
II- Cari olmayan varlıklar toplamı  1,234,653,998 
   
Varlıklar toplamı   1,885,800,278 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayfa 12 ile 70 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Yükümlülükler 
 
  Bağımsız sınırlı 

denetimden 
geçmiş 

 Dipnot 30 Haziran 2008 
   
III-Kısa vadeli yükümlülükler   
A- Finansal borçlar   1,544,813 
1- Kredi kuruluşlarına borçlar  2.17 1,450,543 
2- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar  99,384 
3- Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)  (5,114) 
4- Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri   - 
5- Çıkarılmış tahviller(bonolar) anapara, taksit ve faizleri  - 
6- Çıkarılmış diğer finansal varlıklar   - 
7- Çıkarılmış diğer finansal varlıklar ihraç farkı (-)  - 
8- Diğer finansal borçlar (yükümlülükler)  - 
B- Esas faaliyetlerden borçlar  19 35,174,079 
1- Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar   3,217,938 
2- Reasürans faaliyetlerinden borçlar   - 
3- Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar   - 
4- Emeklilik faaliyetlerinden borçlar  31,956,141 
5- Diğer esas faaliyetlerden borçlar  - 
6- Diğer esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu(-)  - 
C-İlişkili taraflara borçlar  19 1,672,616 
1- Ortaklara borçlar 12.2 1,130,177 
2- İştiraklere borçlar  - 
3- Bağlı ortaklıklara borçlar  - 
4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslere borçlar  - 
5- Personele borçlar  314,089 
6- Diğer ilişkili taraflara borçlar 45 228,350 
D- Diğer borçlar   3,784,358 
1- Alınan depozito ve teminatlar  - 
2- Diğer çeşitli borçlar 47.1 3,784,358 
3- Diğer çeşitli borçlar reeskontu (-)  - 
E-Sigortacılık teknik karşılıkları   28,955,283 
1- Kazanılmamış primler karşılığı - net  17 22,920,855 
2- Devam eden riskler karşılığı - net   - 
3- Hayat matematik karşılığı - net   - 
4- Muallak hasar ve tazminat karşılığı - net  17 5,990,285 
5- İkramiye ve indirimler karşılığı - net  - 
6- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılık - net  - 
7- Diğer teknik karşılıklar - net 17 44,143 
F- Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları   6,340,574 
1- Ödenecek vergi ve fonlar   3,980,926 
2- Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri   1,583,176 
3- Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler  - 
4- Ödenecek diğer vergi ve benzeri yükümlülükler  - 
5- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları   (51,231) 
6- Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)  - 
7- Diğer vergi ve benzeri yükümlülük karşılıkları  47.1 827,703 
G- Diğer risklere ilişkin karşılıklar  5,947,548 
1- Kıdem tazminatı karşılığı  - 
2- Sosyal yardım sandığı varlık açıkları karşılığı  - 
3- Maliyet giderleri karşılığı 23.2 5,947,548 
H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları  47.1 2,173,768 
1- Gelecek aylara ait gelirler   577,761 
2- Gider tahakkukları  1,596,007 
3- Gelecek aylara ait diğer gelirler ve gider tahakkukları  - 
I- Diğer kısa vadeli yükümlülükler   3,026,943 
1- Ertelenmiş vergi yükümlüğü  - 
2- Sayım ve tesellüm fazlalıkları   - 
3- Diğer çeşitli kısa vadeli yükümlülükler  23.2 3,026,943 
   
III - Kısa vadeli yükümlülükler toplamı  88,619,982 
 

Sayfa 12 ile 70 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Yükümlülükler 
 

  Bağımsız sınırlı 
denetimden 

geçmiş 
 Dipnot 30 Haziran 2008 

   
IV- Uzun vadeli yükümlülükler   
A- Finansal borçlar   10,406 
1- Kredi kuruluşlarına borçlar   - 
2- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar  12,648 
3- Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)  (2,242) 
4- Çıkarılmış tahviller  - 
5- Çıkarılmış diğer finansal varlıklar   - 
6- Çıkarılmış diğer finansal varlıklar ihraç farkı (-)  - 
7- Diğer finansal borçlar (yükümlülükler)  - 
B- Esas faaliyetlerden borçlar   1,211,047,231 
1- Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar   - 
2- Reasürans faaliyetlerinden borçlar   - 
3- Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar   - 
4- Emeklilik faaliyetlerinden borçlar 17.6 1,211,047,231 
5- Diğer esas faaliyetlerden borçlar  - 
6- Diğer esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu (-)  - 
C- İlişkili taraflara borçlar   - 
1- Ortaklara borçlar  - 
2- İştiraklere borçlar  - 
3- Bağlı ortaklıklara borçlar  - 
4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslere borçlar   - 
5- Personele borçlar   - 
6- Diğer ilişkili taraflara borçlar   - 
D- Diğer borçlar   - 
1- Alınan depozito ve teminatlar   - 
2- Diğer çeşitli borçlar   - 
3- Diğer çeşitli borçlar reeskontu  - 
E- Sigortacılık teknik karşılıkları   510,390,960 
1- Kazanılmamış primler karşılığı – net   - 
2- Devam eden riskler karşılığı - net   - 
3- Hayat matematik karşılığı - net  17 510,390,960 
4- Muallak hasar ve tazminat karşılığı - net   - 
5- İkramiye ve indirimler karşılığı - net  - 
6-Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılık - net  - 
7- Diğer teknik karşılıklar - net  - 
F-Diğer yükümlülükler ve karşılıkları  47.1 2,276,432 
1- Ödenecek diğer yükümlülükler   - 
2- Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler  - 
3-Diğer borç ve gider karşılıkları   2,276,432 
G- Diğer risklere ilişkin karşılıklar  22 414,894 
1- Kıdem tazminatı karşılığı  414,894 
2- Sosyal yardım sandığı varlık açıkları karşılığı  - 
H-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları   - 
1- Gelecek yıllara ait gelirler   - 
2- Gider tahakkukları  - 
3- Gelecek yıllara ait diğer gelirler ve gider tahakkukları  - 
I- Diğer uzun vadeli yükümlülükler  - 
1- Ertelenmiş vergi yükümlülüğü  - 
2- Diğer çeşitli uzun vadeli yükümlülükler   - 
   
IV- Uzun vadeli yükümlülükler toplamı  1,724,139,923 
 
 
 
 
 
 
 

Sayfa 12 ile 70 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Özsermaye 
 

  Bağımsız sınırlı 
denetimden 

geçmiş 
 Dipnot 30 Haziran 2008 

   
V- Özsermaye   
A- Ödenmiş sermaye  2.13 51,971,980 
1- (Nominal) sermaye  2.13 35,779,197 
2- Ödenmemiş sermaye (-)  - 
3- Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 2.13 16,192,783 
4- Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)  - 
B- Sermaye yedekleri   66,865,115 
1- Hisse senedi ihraç primleri   - 
2- Hisse senedi iptal karları  - 
3- Sermayeye eklenecek satış karları  - 
4- Yabancı para çevirim farkları  - 
5- Diğer sermaye yedekleri 15, 47.1 66,865,115 
C- Kar yedekleri  15 4,158,180 
1- Yasal yedekler   289,045 
2- Statü yedekleri  11,494 
3- Olağanüstü yedekler  5,410,783 
4- Özel fonlar (yedekler)  - 
5- Finansal varlıkların değerlemesi 15 (1,553,142) 
6- Diğer kar yedekleri   - 
D- Geçmiş yıllar karları   - 
1- Geçmiş yıllar karları   - 
E-Geçmiş yıllar zararları (-)  (40,771,323) 
1- Geçmiş yıllar zararları   (40,771,323) 
F-Dönem net karı/(zararı)   (9,183,579) 
1- Dönem net karı  - 
2- Dönem net zararı (-)  (9,183,579) 
   
Özsermaye toplamı  73,040,373 
   
Yükümlülükler toplamı  1,885,800,278 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sayfa 12 ile 70 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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I. Teknik bölüm 
  Bağımsız sınırlı 

denetimden 
geçmiş  

  
Dipnot 

1 Ocak -  
30 Haziran 2008  

1 Nisan -  
30 Haziran 2008 

    
A- Hayat dışı teknik gelir   2,632,803 1,353,536 
1- Kazanılmış primler (reasürör payı düşülmüş olarak)  2,632,803 1,353,536 
1.1- Yazılan primler (reasürör payı düşülmüş olarak) 24 4,020,424 2,190,218 
1.1.1- Brüt yazılan primler (+)  4,022,572 2,191,661 
1.1.2 -Reasüröre devredilen primler (-)  (2,148) (1,443) 
1.2- Kazanılmamış primler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-)   (1,387,621) (836,682) 
1.2.1- Kazanılmamış primler karşılığı (-)  (1,388,679) (837,962) 
1.2.2- Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (+)  1,058 1,280 
1.3- Devam eden riskler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-)  - - 
1.3.1- Devam eden riskler karşılığı (-)  - - 
1.3.2- Devam eden riskler karşılığında reasürör payı (+)  - - 
2- Teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım gelirleri  - - 
3- Diğer teknik gelirler (reasürör payı düşülmüş olarak)  - - 
3.1- Brüt diğer teknik gelirler (+)  - - 
3.2- Brüt diğer teknik gelirlerde reasürör payı (-)  - - 
B- Hayat dışı teknik gider(-)  (3,829,981) (1,841,074) 
1- Gerçekleşen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak)  (849,147) (225,136) 
1.1- Ödenen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak)  (708,508) (161,020) 
1.1.1- Brüt ödenen hasarlar (-)  (708,508) (161,020) 
1.1.2- Ödenen hasarlarda reasürör payı (+)  - - 
1.2- Muallak hasarlar karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-)  (140,639) (64,116) 
1.2.1- Muallak hasarlar karşılığı (-)  (140,639) (64,116) 
1.2.2- Muallak hasarlar karşılığında reasürör payı (+)  - - 
2- İkramiye ve indirimler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-)  - - 
2.1- İkramiye ve indirimler karşılığı (-)  - - 
2.2- İkramiye ve indirimler karşılığında reasürör payı (+)  - - 
3- Diğer teknik karşılıklarda değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-)  (43,338) (43,338) 
4- Faaliyet giderleri (-) 31 (2,937,496) (1,572,600) 
C- Teknik bölüm dengesi- Hayat Dışı (A – B)  (1,197,178) (487,538) 
D- Hayat teknik gelir   118,910,578 51,015,356 
1- Kazanılmış primler (reasürör payı düşülmüş olarak)  64,204,890 33,134,914 
1.1- Yazılan primler (reasürör payı düşülmüş olarak)  24 69,139,386 34,091,374 
1.1.1- Brüt yazılan primler (+)  73,574,487 36,599,362 
1.1.2- Reasüröre devredilen primler (-)  (4,435,101) (2,507,988) 
1.2- Kazanılmamış primler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-)   (4,934,496) (956,461) 
1.2.1- Kazanılmamış primler karşılığı (-)  (4,839,178) (1,114,021) 
1.2.2- Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (+)  (95,318) 157,560 
1.3- Devam eden riskler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-)  - - 
1.3.1- Devam eden riskler karşılığı (-)  - - 
1.3.2- Devam eden riskler karşılığında reasürör payı (+)  - - 
2- Hayat branşı yatırım geliri   47,453,217 15,939,575 
3- Yatırımlardaki gerçekleşmemiş karlar  - - 
4- Diğer teknik gelirler (reasürör payı düşülmüş olarak) 47.1 7,252,471 1,940,868 
E- Hayat teknik gider   (148,276,782) (63,727,537) 
1- Gerçekleşen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak)  (63,823,409) (31,935,080) 
1.1- Ödenen tazminatlar (reasürör payı düşülmüş olarak)   (62,600,124) (31,157,778) 
1.1.1- Brüt ödenen tazminatlar (-)  (63,138,892) (31,373,451) 
1.1.2- Ödenen tazminatlarda reasürör payı (+)  538,768 215,673 
1.2- Muallak tazminatlar karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-) 47.5 (1,223,285) (777,302) 
1.2.1- Muallak tazminatlar karşılığı (-)  (1,044,767) (866,150) 
1.2.2- Muallak hasarlar karşılığında reasürör payı (+)  (178,518) 88,848 
2- İkramiye ve indirimler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-)  - - 
2.1- İkramiye ve indirimler karşılığı (-)  - - 
2.2- İkramiye ve indirimler karşılığında reasürör payı (+)  - - 
3- Hayat matematik karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-)  47.5 (17,086,863) 5,744,769 
3.1- Hayat matematik karşılığı (-)  (17,086,863) 5,744,769 
3.2- Hayat matematik karşılığında reasürör payı (+)  - - 
4- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılıklarda değişim 
 (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-)  

  
- 

 
- 

4.1- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılıklar(-)   - - 
4.2- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılıklarda reasürör payı (+)   - - 
5- Diğer teknik karşılıklarda değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-)  (805) (805) 
6- Faaliyet giderleri (-)  31 (53,956,507) (26,127,474) 
7- Yatırım giderleri (-)  (11,857,790) (10,727,775) 
8- Yatırımlardaki gerçekleşmemiş zararlar (-)  - - 
9- Teknik olmayan bölüme aktarılan yatırım gelirleri (-)  (1,551,408) (681,172) 
F- Teknik bölüm dengesi- Hayat (D – E)  (29,366,204) (12,712,181) 
G- Emeklilik teknik gelir 25 34,274,513 18,477,523 
1- Fon işletim gelirleri  25 13,215,393 6,765,992 
2- Yönetim gideri kesintisi  25 11,546,238 5,837,422 
3- Giriş aidatı gelirleri  25 8,731,227 5,233,661 
4- Ara verme halinde yönetim gideri kesintisi 25 781,655 640,448 
5- Özel hizmet gideri kesintisi  - - 
6- Sermaye tahsis avansı değer artış gelirleri  - - 
7- Diğer teknik gelirler  - - 
H- Emeklilik teknik gideri  (17,448,978) (11,605,816) 
1- Fon işletim giderleri (-)   (1,982,309) (1,014,899) 
2- Sermaye tahsis avansları değer azalış giderleri(-)  - - 
3- Faaliyet giderleri (-) 31 (14,915,297) (10,280,633) 
4- Diğer teknik giderler (-)  47.1 (551,372) (310,284) 
I- Teknik bölüm dengesi- Emeklilik (G – H)  16,825,535 6,871,707 

Sayfa 12 ile 70 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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30 Haziran 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait  
Ayrıntılı gelir tablosu 
(Para birimi - Yeni Türk Lirası (YTL)) 
 
 
 

 (9)

II- Teknik olmayan bölüm 
 

  Bağımsız sınırlı 
denetimden 

geçmiş  
  

Dipnot 
1 Ocak -  

30 Haziran 2008 
1 Nisan - 

30 Haziran 2008 
    
C- Teknik bölüm dengesi- Hayat Dışı (A-B)  (1,197,178) (487,538) 
F- Teknik bölüm dengesi- Hayat (D-E)  (29,366,204) (12,712,181) 
I - Teknik bölüm dengesi- Emeklilik (G-H)  16,825,535 6,871,707 
J- Genel teknik bölüm dengesi (C+F+I)  (13,737,847) (6,328,012) 
K- Yatırım gelirleri  10,324,910 4,322,828 
1- Finansal yatırımlardan elde edilen gelirler  3,311,471 165,795 
2-Finansal yatırımların nakde çevrilmesinden elde edilen karlar 26 765,586 383,412 
3- Finansal yatırımların değerlemesi 27 3,422,647 2,891,264 
4- Kambiyo karları 36 1,273,798 201,185 
5- İştiraklerden gelirler  - - 
6- Bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerden gelirler  - - 
7- Arazi, arsa ile binalardan elde edilen gelirler  - - 
8- Türev ürünlerden elde edilen gelirler  - - 
9- Diğer yatırımlar  - - 
10- Hayat teknik bölümünden aktarılan yatırım gelirleri  1,551,408 681,172 
L- Yatırım giderleri (-)  (3,929,830) (2,211,566) 
1- Yatırım yönetim giderleri – Faiz dahil (-)  - - 
2- Yatırımlar değer azalışları (-)  (2,762) (2,762) 
3- Yatırımların nakte çevrilmesi sonucunda oluşan zararlar (-)  - - 
4- Hayat dışı teknik bölümüne aktarılan yatırım gelirleri (-)  - - 
5- Türev ürünler sonucunda oluşan zararlar (-)  - - 
6- Kambiyo zararları (-) 36 (808,765) (800,876) 
7- Amortisman giderleri (-) 6.1 (3,118,303) (1,407,928) 
8- Diğer yatırım giderleri (-)   - - 
M- Diğer faaliyetlerden ve olağandışı faaliyetlerden gelir ve  
 karlar ile gider ve zararlar (+/-) 

  
(1,840,813) 

 
(2,202,197 ) 

1- Karşılıklar hesabı (+/-)  (700,417) (573,742) 
2- Reeskont hesabı (+/-)  - - 
3- Özellikli sigortalar hesabı (+/-)  - - 
4- Enflasyon düzeltmesi hesabı (+/-)  - - 
5- Ertelenmiş vergi varlığı hesabı (+/-) 21 (846,676) (846,676) 
6- Ertelenmiş vergi yükümlülüğü gideri (-)  - - 
7- Diğer gelir ve karlar  47.1 3,097,478 1,665,385 
8- Diğer gider ve zararlar (-)  47.1 (2,952,921) (2,009,242) 
9- Önceki yıl gelir ve karları 47.4 1,518 1,518 
10- Önceki yıl gider ve zararları(-) 47.4 (439,795) (439,440) 
N- Dönem net karı veya (zararı)   (9,183,579) (6,418,948) 
1- Dönem karı ve (zararı)  (9,183,579) (6,418,948) 
2- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları(-)   - - 
3- Dönem net kar veya (zararı)  (9,183,579) (6,418,948) 
4- Enflasyon düzeltme hesabı  - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sayfa 12 ile 70 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Nakit akış tablosu 
(Para birimi - Yeni Türk Lirası (YTL)) 
 
 
 

 (10)

   
Bağımsız Sınırlı 

Denetimden Geçmiş 

 Dipnot 
1 Ocak - 

30 Haziran 2008 
   

A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları   
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri  78,565,277 
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri  - 
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri  399,231,777 
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)  (69,613,792) 
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)  - 
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)  (355,356,666) 
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)  52,826,596 
8. Faiz ödemeleri (-)  - 
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)  (21,950,867) 
10. Diğer nakit girişleri  465,411 
11. Diğer nakit çıkışları (-)  (68,063,754) 
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit   (36,722,614) 

B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları   
1. Maddi varlıkların satışı   - 
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)  (2,290,369) 
3. Mali varlık iktisabı (-) 11 (10,721,364) 
4. Mali varlıkların satışı  30,534,696 
5. Alınan faizler  5,134,154 
6. Alınan temettüler  47,552 
7. Diğer nakit girişleri  10,001,765 
8. Diğer nakit çıkışları (-)  - 
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit   32,706,434 

C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları    
1. Hisse senedi ihracı  - 
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri  - 
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)  (224,935) 
4. Ödenen temettüler (-)  - 
5. Diğer nakit girişleri  30,154 
6. Diğer nakit çıkışları (-)  - 
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) net nakit  (194,781) 

D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi  (858,161) 
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)  (5,069,122) 
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu  45,810,224 
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 2.12, 14 40,741,102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sayfa 12 ile 70 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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Özsermaye değişim tablosu 
(Para birimi - Yeni Türk Lirası (YTL)) 
 
 
 

 (11)

 
Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş  

30 Haziran 2008 
Özsermaye değişim tablosu (*) 

 
 
 

Sermaye 

İşletmenin
kendi hisse
senetleri(-)

Varlıklarda
değer

artışı (azalışı)

Özsermaye
enflasyon

düzeltmesi
farkları

Yabancı
para

çevrim
farkları

 
 

Yasal 
yedekler 

Statü
yedekleri

Diğer
yedekler ve

dağıtılmamış
karlar

Net
dönem

karı/(zararı)

Geçmiş
yıllar

karları/(zararları) Toplam
  

I- Önceki dönem sonu bakiyesi (31 Aralık 2007) 35,779,197 - 2,835,055 16,192,783 - 289,045 11,494 72,275,822 (15,184,569) (41,418,535) 70,780,292
  

II- Muhasebe politikasında değişiklikler (Not 2) - - (567,011) - - - - - - 15,831,781 15,264,770
III- Yeni bakiye (I + II) (31 Aralık 2007) 35,779,197 - 2,268,044 16,192,783 - 289,045 11,494 72,275,822 (15,184,569) (25,586,754) 86,045,062
A- Sermaye artırımı (A1 + A2) - - - - - - - - - - -
1- Nakit - - - - - - - - - - -
2- İç kaynaklardan - - - - - - - - - - -
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - -
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - - (3,821,186) - - - - - - - (3,821,186)
D- Varlıklarda değer artışı/(azalışı) - - - - - - - - - - -
E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - -
F- Diğer kazanç ve kayıplar - - - - - - - 76 - - 76
G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - -
H- Dönem net karı (veya zararı) - - - - - - - - (9,183,579) - (9,183,579)
I- Dağıtılan temettü - - - - - - - - - - -
- Geçmiş yıl karlarından dağıtım - - - - - - - - 15,184,569 (15,184,569) -

  
IV- Dönem sonu bakiyesi (30 Haziran 2008) 35,779,197 - (1,553,142) 16,192,783 - 289,045 11,494 72,275,898 (9,183,579) (40,771,323) 73,040,373
(III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I)   
 
(*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no’lu dipnotta yer almaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sayfa 12 ile 70 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 


