TC.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün 10.06.2016 tarih ve 2016/22
sayılı Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkında
Genelgesi ile şirketlere, sigortacılık mevzuatına göre hesapladığı ve ayırdığı muallak tazminatın
oluşturacağı net nakit akışlarını genelgede belirlenen esaslara göre iskonto edebilme serbestliği
tanınmıştır.
2016/22 sayılı genelge ile iskonto uygulamasında şirketlere tanınan bu serbestlik, Müsteşarlığın
15.09.2017 tarih ve 2017/7 sayılı Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının
İskonto Edilmesi Hakkındaki 2016/22 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelgesi ile Genel
Sorumluluk ve Kara Araçları Sorumluluk branşlarında zorunlu hale getirilmiştir.
Şirketimiz yönetimi 30.09.2017 rapor tarihi itibariyle iskonto uygulamasının, sadece 2017/7 sayılı
genelgede belirtilen branşlarda değil tüm branşlarda hesaplanması ve uygulanması yönünde karar
vermiştir.
2016/22 sayılı genelgenin 13. maddesinde belirtildiği üzere muallak tazminat karşılığının iskonto
edilmesi muhasebe politikası değişikliği olduğundan, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS 8) kriterleri
uyarınca, iskonto uygulamasının geriye dönük geçmiş yıl etkileri hesaplanmıştır.
Buna göre 17,6 milyon TL’lik geçmiş dönem etkisi, geçmiş yıllar kârlar/zararlar hesabında
muhasebeleştirilmiştir. Anılan bu düzeltme ile daha önce 126,3 milyon TL olarak raporlanan 2016 sonu
şirket öz kaynakları toplamı tutarı düzeltme sonrası 143,9 milyon TL’ye ulaşmıştır.
Ek olarak; 05.12.2014 tarihli 2014/16 sayılı Muallak Tazminat Karşılığı’na ilişkin genelge ile
IBNR(Raporlanmayan Hasar Rezervi) hesaplama yöntemi şirket aktüerine bırakılmıştır. 29.02.2016
tarihli 2016/11 sayılı genelge ile de 2016/14 nolu genelgenin 5-a maddesi değiştirilerek Aktüerin
hesapladığı IBNR, bir önceki üç aylık dönem için kaydedilen IBNR tutarından fazla olması halinde,
aradaki fark tutarının ilgili genelgede belirtilen asgari oranlar dahilinde kademeli olarak arttırılmasına
olanak sağlanmıştır.
Şirketimiz 2015 yılı 2.çeyreği itibariyle Aktüer tarafından hesaplanan IBNR tutarı yerine, yukarıda bahsi
geçen kademeli sistem ile elde edilen tutarları muhasebe kayıtlarına yansıtmıştır. 2017 3.çeyreği
itibariyle, yazının başında bahsedilen iskonto uygulamasının tüm IBNR tutarına yansıtılmasını temin
etmek amacıyla kademeli geçiş uygulaması yerine şirket Aktüeri tarafından hesaplanan kademesiz
IBNR rakamı muhasebe kayıtlarına yansıtılmıştır.
30.10.2017 tarihi itibariyle yayınlanan, Şirketimiz bağımsız denetimden geçmemiş eylül dönemi
karşılaştırmalı finansal tablolarında geçmiş döneme ait daha önce raporlanan tutarlar, iskonto
uygulamasının geriye dönük etkilerini gösterecek şekilde yeniden düzenlenerek sunulmuş ve
uygulamanın getirdiği etkilere ait detaylı açıklamalar, finansal tablolar ekinde verilen dipnotlarda
belirtilmiştir.

