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Standart Metni
1

Standardın Kapsamı
Bu Standart, katılım sigortacılığı şirketlerinin1 finansal tablolarının ana kullanıcılarının
ortak bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırladıkları finansal tablolara uygulanır.
Bu Standart, hukuki biçimi, kurulduğu ülke veya ölçeğinden bağımsız olarak tüm
şirketler için geçerlidir. Bu Standartta yer alan hükümlerin şirketin ana sözleşmesine ya
da faaliyette bulunduğu ülkenin mevzuatına aykırı olması durumunda, söz konusu
aykırılık ve mümkün olduğu ölçüde aykırılığın finansal tabloların ilgili unsurları
üzerindeki etkisi açıklanır. (Paragraf 1)

2

Genel Hükümler
2/1

Tam bir finansal tablolar seti
Şirket tarafından hazırlanması gereken tam bir finansal tablolar seti
aşağıdakilerden oluşur:
a) Finansal durum tablosu,
b) Poliçe hamillerine ait hasılat ve giderler tablosu,
c) Gelir tablosu,
d) Nakit akış tablosu,
e) Ortaklara ait özkaynak değişim tablosu,
f)

Poliçe hamillerine ait fazla (veya açık) tablosu,

g) Zekât ve sadaka fonunun kaynakları ve kullanımları tablosu,
h) Finansal tablo dipnotları ve
i)

2/2

Finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu bilgilerin sağlanmasına
yardımcı olacak mesleki açıdan zorunlu olan ve Fıkhî ilke ve kurallara aykırı
olmayan her türlü tablo, rapor ve diğer veriler. (Paragraf 2)

Finansal tablolardaki karşılaştırmalı tutarlar
Şirket, asgari olarak bir önceki döneme ait karşılaştırmalı tutarlara yer veren
finansal tablolar hazırlar. Finansal tablolardaki sunum yöntemleri ve açıklamalar;
kullanıcıya, şirketin finansal durumunda, faaliyet sonuçlarında, ortaklara ait
özkaynaklardaki değişimlerde, poliçe hamillerine ait fazla ve açıklarda, nakit
akışlarında ve Zekât ve sadaka fonunun kaynaklarında ve kullanımlarında
meydana gelen fiili değişiklikleri, finansal tabloların kapsadığı dönemler

Bundan sonra şirket veya şirketler olarak ifade edilecektir. Katılım sigortacılığı şirketleri, Tekâfül şirketleri olarak
da adlandırılmaktadır.
1

1
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itibarıyla yapılan muhasebe değişikliklerinden ayırt edebilme imkânı sağlar.
(Paragraf 3)
2/3

Finansal tabloların biçimi ve sınıflandırması ile finansal tablolarda kullanılan
terimler
Finansal tablolarda kullanılan biçim ve sınıflandırmalar, tablo içeriğinin açıkça
sunulmasını sağlar. Ayrıca, finansal tabloların içeriğini ifade etmek için kullanılan
terimlerle, kullanıcıların tabloların içerdiği bilgileri anlaması ve kavraması
sağlanır. (Paragraf 4)

2/4

Sayfaların numaralandırılması
Finansal tabloları ve ilgili dipnotları içeren sayfalar ardışık olarak
numaralandırılır. Finansal tablo dipnotlarına açık ve belirgin başlıklar verilir ve
finansal tablolardaki ilgili kalemlere çapraz referanslarda bulunulur. (Paragraf 5)

2/5

Finansal tabloların ayrılmaz bir parçası olan dipnotlar
Finansal tabloları içeren her bir sayfanın altında aşağıdaki ifade yer alır:
“Finansal tabloların - ilâ - sayılı dipnotları, finansal tabloların ayrılmaz bir
parçasıdır”.
Bununla birlikte dipnotlara, finansal tablo içeren son sayfadan hemen sonra yer
verilir. (Paragraf 6)

3

Finansal Tablolardaki Genel Açıklamalar
3/1

Önemli bilginin yeterli şekilde açıklanması
Finansal tablolarda, söz konusu finansal tabloları kullanıcılar için yeterli, ihtiyaca
uygun ve güvenilir hâle getirmek amacıyla gerekli olan tüm önemli bilgiler
açıklanır. (Paragraf 7)

3/2

Temel bilgilerin açıklanması
Finansal tablolarda şirket hakkında, uygulanabilir olduğu ölçüde, asgari olarak
aşağıdaki bilgiler açıklanır:
a) Şirketin adı,
b) Kurulduğu ülke,
c) Kuruluş tarihi ve hukuki biçimi,
d) Merkez adresi ve şirketin faaliyet gösterdiği her ülkedeki şube sayısı,
e) Kuruluş sözleşmesine göre şirketin yürütmeye yetkili olduğu faaliyetlerin ve
sağladığı başlıca sigortacılık hizmetlerinin yapısı,
f) Şirketin, kendi finansal tablolarıyla konsolide edilen bağlı ortaklıklarının
adları, bunların kurulduğu ülkeler, şirketin her bir ortaklıktaki ortaklık yüzdesi
ve ortaklıkların faaliyet yapısı,
2
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g) Şirketin, kendi finansal tablolarıyla konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklarının
adları, bunların kurulduğu ülkeler, şirketin her bir ortaklıktaki ortaklık
yüzdesi, ortaklıkların faaliyet yapısı ve bağlı ortaklıkların finansal tablolarının
şirketin konsolide finansal tablolarının dışında kalmasının nedenleri,
h) Holding şirketinin ve diğer bağlı şirketlerin adı,
i) Danışma kurulunun şirketin faaliyetlerinin gözetimindeki görevi ile şirketin
kendi düzenlemeleri uyarınca ve fiili uygulamadaki yetkisi,
j) Şirketin faaliyetlerinin ve holding şirketinin gözetiminden sorumlu olan
organ,
k) Şirketin kurulduğu ülkedeki ve şubelerinin faaliyet gösterdiği diğer
ülkelerdeki vergi uygulaması. Şirket, kurulduğu ülkede ve diğer ülkelerde
geçici bir vergi muafiyetinden yararlanıyorsa, geçici vergi muafiyetinin süresi
ve geri kalan süresi. (Paragraf 8)
3/3

Muhasebe ölçümü için kullanılan para biriminin açıklanması
a) Finansal tabloların içeriğinden açıkça anlaşılmıyorsa, muhasebe ölçümü için
kullanılan para birimi ayrıca açıklanır. (Paragraf 9)
b) Finansal tablolarda yabancı para cinsinden bakiyeleri ve işlemleri çevirmek
için kullanılan muhasebe yöntemi açıklanır. (Paragraf 10)

3/4

Önemli muhasebe politikalarının açıklanması
3/4/1

Muhasebe politikalarının tanımı
Muhasebe politikaları, şirket yönetimi tarafından finansal tabloların
hazırlanması ve yayımlanmasında kullanılan muhasebe ilke, esas, kural
ve yöntemlerini ifade eder. (Paragraf 11)

3/4/2

Önemli muhasebe politikalarının açıklanma yöntemi
Önemli muhasebe politikaları tek bir dipnotta açıklanır. (Paragraf 12)

3/4/3

Açıklanması gereken muhasebe politikaları
Finansal tablolar, söz konusu tabloların hazırlanması ve yayımlanması
için kullanılan önemli muhasebe politikalarının açık ve öz bir tanımını
içerir. Bu açıklama asgari olarak, aşağıdaki koşullarda uygulanan önemli
politikaları içerir:
a)

Şirketin kazanılmış katkıları finansal tablolara almak için kullandığı
muhasebe politikaları.

b) Şirketin muallak hasarları ve meydana gelmiş ancak bildirilmemiş
hasarları finansal tablolara almak için kullandığı muhasebe
politikaları.
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c)

Şirketin kazanılmamış katkıları finansal tablolara almak için
kullandığı muhasebe politikaları.

d) Şirketin sigorta işi edinme maliyetini finansal tablolara almak için
kullandığı muhasebe politikaları.
e)

Şirketin reasürörlerden kazanılan komisyonu finansal tablolara
almak için kullandığı muhasebe politikaları.

f)

Şirketin yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülükleri yerel para
birimine çevirmek için kullandığı muhasebe politikaları.

g) Şirketin geliştirme maliyetlerini itfa etmek için kullandığı muhasebe
politikaları.
h) Şirketin -varsa- bağlı ortaklıklarını konsolide etmek için kullandığı
muhasebe politikaları.
i)

Kabul gören alternatif muhasebe yöntemleri arasından yapılan bir
seçimi yansıtan muhasebe politikaları (örneğin, amortismana tabi bir
varlık için kullanılan amortisman yöntemi).

j)

Şirketin kullandığı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Faizsiz Finans
Muhasebe Standartlarıyla tutarlı olmayan muhasebe politikaları.

k) Şirketin diğer önemli hasılat, kazanç ve kayıpları finansal tablolara
almak için kullandığı muhasebe politikaları.
l)
3/5

Şirketin, uygulanabilir olması halinde, yeniden değerleme için
kullandığı politika, esas ve yöntemler. (Paragraf 13)

Olağandışı kısıtlamaların açıklanması
Bir düzenleyici veya denetleyici kurum tarafından şirkete uygulanan olağandışı
kısıtlamalar, bu tür kısıtlamalarla ilgili düzenlemeler dikkatle değerlendirildikten
sonra finansal tablolarda açıklanır. Bir kısıtlamanın olağandışı kabul edilmesi için
ya yönetimin şirketi yönetmek için gerekli olan kararları alma yeteneğini
kısıtlaması ya da şirketin kuruluş sözleşmesiyle yetkilendirildiği faaliyetlerden
bazılarını yürütmesini engellemesi gerekir. (Paragraf 14)

3/6

Fıkhî hükümlerin yasakladığı kazanç ve harcamaların açıklanması
Finansal tablolarda, Fıkhî hükümlerin izin vermediği kaynak veya araçlarla
gerçekleşen kazançların tutarı ve yapısı açıklanır. Benzer şekilde, Fıkhî
hükümlerin izin vermediği amaçlara yönelik olarak yapılan harcamaların tutarı ve
yapısı da açıklanır. Şirket, yasaklanmış kazançlarla oluşturulan ya da yasaklanmış
harcamalar yoluyla edinilen varlıkların nasıl elden çıkarılacağını açıklar.
(Paragraf 15)
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3/7

Varlıklara ilişkin risk yoğunlaşmalarının açıklanması
Finansal tablolarda, aşağıdaki yoğunlaşmalardan herhangi birine yatırılan veya
tevdi edilen varlıkların büyüklüğü açıklanır:
a) Ekonomik sektör (örneğin; tarım sektörü, hizmet sektörü, imalat sektörü,
gayrimenkul sektörü),
b) Müşteri (adı belirtilmeksizin bir katılım bankası ya da faizsiz finans kuruluşu
dâhil),
c) Kendine özgü ekonomik özellikleri olan yurt içindeki coğrafi bir bölge ve
d) Yabancı ülkeler. (Paragraf 16)

3/8

Yabancı para cinsinden gösterilen varlık ve yükümlülüklerle ilişkili riskin
açıklanması
Finansal durum tablosu tarihi itibarıyla yabancı para cinsinden net varlıklar (net
yükümlülükler) yabancı para türüne göre finansal tablolarda açıklanır. (Paragraf
17)

3/9

Reasüranstan veya diğer taraflardan geri kazanılabilir tutarların açıklanması
Reasürörlerden veya diğer taraflardan hasarlar ve diğer hususlarla ilgili geri
kazanılabilir önemli tutarlar finansal tablolarda açıklanır. (para. 18)

3/10 Finansal durum tablosuna alınmayan şarta bağlı olayların açıklanması
Finansal durum tablosu tarihi itibarıyla mevcut olan ve tutarları belirlenemediği
için finansal tablolara alınmayan şarta bağlı önemli olayların tutarı ve niteliği
finansal tablolarda açıklanır. (Paragraf 19)
3/11 Finansal durum tablosu tarihi itibarıyla mevcut olan finansal taahhütlerin
açıklanması
Finansal durum tablosu tarihi itibarıyla şirketin önemli bir maliyet veya cezaya
katlanmaksızın iptal edemeyeceği mevcut önemli finansal taahhütlerinin tutarı ve
niteliği finansal tablolarda açıklanır. (Paragraf 20)
3/12 Raporlama döneminden sonraki önemli olayların açıklanması
Finansal durum tablosu tarihinden sonra meydana gelen ve şirketin faaliyetleri
veya ölçeğinde önemli bir değişikliğe neden olabilecek ya da yönetimin faaliyet
gösterme kabiliyetini kısıtlayabilecek durumları içeren olaylar dâhil olmak üzere
şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli etkisi olabilecek
olaylar finansal tablolarda açıklanır. Bu açıklama düzenleyici ve denetleyici
kurumlar tarafından uygulanan düzenleyici hükümler dikkatle değerlendirildikten
sonra yapılır. (Paragraf 21)

5

Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 12
Katılım Sigortacılığı Şirketlerinin Finansal Tablolarında Genel Sunum ve Açıklama

3/13 Kısıtlanmış veya ipotek edilerek verilmiş varlıkların açıklanması
Belirli bir kullanım için kısıtlanan ya da şirketin mükellefiyetleri için teminat
olarak kullanılan varlıkların niteliği ve tutarı finansal tablolarda açıklanır.
(Paragraf 22)
3/14 Muhasebe politikaları ve tahminlerdeki değişiklikler ile hata düzeltmelerinin
açıklanması
Aşağıdaki muhasebe değişikliklerinin niteliği ve etkileri finansal tablolarda
açıklanır:
3/14/1 Muhasebe politikasındaki değişiklik
Muhasebe politikasındaki bir değişikliğe ilişkin açıklama aşağıdakileri
içerir:
a) Değişikliğin tanımı ve gerekçesi ve
b) Değişikliğin aşağıdakiler üzerindeki etkisi:
i.

Poliçe hamillerine ait fazla veya açık,

ii. Cari raporlama dönemine ve karşılaştırma amacıyla sunulan
geçmiş raporlama dönemlerine ilişkin ortaklara ait
özkaynaklardaki net kâr veya net zarar,
iii. Poliçe hamillerine ait ileriye taşınan fazla veya açık ve
iv. Karşılaştırma amacıyla sunulan ilk dönemin başından itibaren
dağıtılmamış kârlar. (Paragraf 23)
3/14/2 Muhasebe tahminindeki değişiklik
Muhasebe tahminindeki bir değişikliğe ilişkin açıklama aşağıdakileri
içerir:
a) Değişikliğin tanımı ve nedenleri ve
b) Değişikliğin cari döneme ilişkin poliçe hamillerine ait fazla veya açık
ve net kâr veya zarar üzerindeki etkisi. (Paragraf 24)
3/14/3 Önceki döneme ait finansal tablolardaki önemli hata düzeltmesi
Önceki döneme ait finansal tablolardaki önemli hata düzeltmesine ilişkin
açıklama aşağıdakileri içerir:
a) Hatanın niteliği ve hatadan etkilenen önceki dönemler ve
b) Hata düzeltmesinin şirketin hatadan etkilenen önceki raporlama
döneminde ve cari raporlama dönemindeki faaliyet sonuçları
üzerindeki poliçe hamillerine ait özkaynaklar ya da ortaklara ait
özkaynaklarla ilgili etkisi. (Paragraf 25)
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3/15 Sigortacılık faaliyetlerini yöneten tarafın ve aldığı bedelin açıklanması
Sigortacılık faaliyetlerini yöneten taraf ve aldığı bedel finansal tablolarda
açıklanır. (Paragraf 26)
3/16 Poliçe hamillerinin ve ortaklara ait özkaynakların fonlarıyla yatırım yapan tarafın
ve bu fonlarla yapılan yatırımlardan elde edilen kârın dağıtım esaslarının
açıklanması
Poliçe hamillerinin ve ortaklara ait özkaynakların fonlarıyla yatırım yapan taraf
finansal tablolarda açıklanır. Bu fonlarla yapılan yatırımlardan elde edilen kârın
dağıtım esasları da açıklanır. (Paragraf 27)
3/17 Sigortacılık faaliyetleri fazlasının ve yatırım kârlarının poliçe hamilleri arasında
dağıtılmasında kullanılan esasın açıklanması
Şirketin sigortacılık faaliyetleri fazlasının ve yatırım kârlarının poliçe hamilleri
arasında dağıtılmasında kullandığı esas finansal tablolarda açıklanır. (Paragraf 28)
3/18 İlişkili taraf işlemlerinin açıklanması
3/18/1

İlişkili tarafların tanımı
İlişkili taraflar aşağıdakileri ifade eder:

3/18/2

a)

Şirketin yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü ve yardımcıları ile
benzeri pozisyondaki kişiler.

b)

(a) bendinde belirtilenlerin ikinci dereceye kadar olan kan ve kayın
hısımları (aralarında finansal çıkar ilişkisi bulunması durumunda).

c)

Şirketin oy haklarının bir yüzdesine (şirket tarafından belirlenen)
doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan bir gerçek kişi ya da
işletme ve aralarında finansal çıkar ilişkisi bulunması durumunda
böyle bir gerçek kişinin ikinci dereceye kadar hısımları. Şirket
böyle bir yüzdeyi tutarlı bir şekilde uygular ve yüzdede yapılan
değişiklikleri açıklar.

d)

(a), (b) veya (c) bentlerinde tanımlanan herhangi bir kişinin (c)
bendinde ifade edildiği şekilde oy haklarının belirli bir yüzdesine
sahip olduğu ya da yönetim kurulu üyesi olduğu işletmeler.

e)

Şirketin bağlı ortaklıkları ve diğer bağlı şirketleri.

f)

Faaliyetlerini etkileme imkânı veren oy haklarının yeterli bir
yüzdesine doğrudan ya da dolaylı olarak şirketin sahip olduğu bir
işletme. (Paragraf 29)

İlişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklamaların içeriği
Önemli ilişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklamalar aşağıdakileri içerir:
a) Şirket ve ilişkili taraf arasındaki ilişkinin niteliği.
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b) Dönem içerisinde ilişkili tarafla yapılan işlemlerin niteliği ve tutarı,
genel uygulamadan farklı olmaları halinde söz konusu işlemlerin
hüküm ve koşulları, ödenen hasarların toplam tutarı ve ilişkili
taraflara teklif edilen katkı oranı.
c) Finansal durum tablosu tarihi itibarıyla ilişkili taraftan alacakların ve
ilişkili tarafa borçların bakiyesi. (Paragraf 30)
3/19 Bağımsız denetçilerle ve/veya Danışma kurulu üyeleriyle yapılan işlemlerin
açıklanması
Raporlama dönemi içinde bağımsız denetçilerle ve/veya Danışma kurulu
üyeleriyle yapılan önemli işlemler finansal tablo dipnotlarında açıklanır. (Paragraf
31)
3/20 Sigorta ve reasüransa ilişkin risk yoğunlaşmalarının açıklanması
Finansal tablolarda, aşağıdaki yoğunlaşmaların herhangi birindeki sigorta ve
reasürans büyüklüğü açıklanır:
a) Coğrafi bölge.
b) Ekonomik sektör.
c) Yurt içinde ya da yurt dışında faaliyet gösteren reasürans şirketleri. (Paragraf
32)
4

Tablolardaki Sunum ve Açıklamalar
4/1

Finansal durum tablosu
Finansal durum tablosunun tarihi açıklanır. (Paragraf 33)
Finansal durum tablosu, şirketin varlıklarını, yükümlülüklerini, ortaklarına ait
özkaynakları ve sigortalılara ait özkaynakları içerir. (Paragraf 34)
Netleştirmeyle ilgili Fıkhî veya hukuki bir hak ve uygulamada bir hüküm
olmaması hâlinde, varlıklar yükümlülüklerle, yükümlülükler de varlıklarla
netleştirilmez. (Paragraf 35)
Varlıklar, yükümlülükler, poliçe hamillerine ait özkaynaklar ya da ortaklara ait
özkaynaklara ilişkin önemli kalemler finansal durum tablosunda açıklama
yapılmadan birleştirilemez. (Paragraf 36)
Ortaklara ait özkaynaklara ilişkin varlık ve yükümlülüklerle birleştirilen
sigortacılık faaliyetleriyle ilişkili varlık ve yükümlülükler mümkün olduğu ölçüde
finansal tablolarda açıklanır. (Paragraf 37)
Varlık ve yükümlülükler yapısına göre gruplandırılır ve bu gruplandırmalar her
bir grubun likiditesine göre sıralanarak finansal durum tablosunda sunulur.
Finansal durum tablosunda; varlıklar, yükümlülükler, ortaklara ait özkaynaklar ve
poliçe hamillerine ait özkaynaklar için ayrı ayrı toplamlar sunulur.
8
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Varlık ve yükümlülükler, kısa ve uzun vadeli olarak gruplandırılarak
sınıflandırılmaz. (Paragraf 38)
Ortaklara ait özkaynaklar ve poliçe hamillerine ait özkaynaklar tarafından ortak
finanse edilen ve münferiden finanse edilen varlıklar için finansal tablo
dipnotlarında mümkün olduğu ölçüde ayrı açıklamalara yer verilmek suretiyle
aşağıdaki varlıklara ilişkin olarak finansal durum tablosunda açıklama yapılır:
a) Nakit ve nakit benzerleri,
b) Katkı alacakları,
c) Reasürans alacakları,
d) Ertelenmiş satış alacakları,


Murâbaha



Selem (Selem sözleşmesi kullanılarak satılan mallar)



İstisnâ

e) Menkul kıymet yatırımları,
f) Mudârebe finansmanı,
g) Müşâreke finansmanı,
h) Diğer işletmelerdeki yatırımlar,
i) Gayrimenkul yatırımları,
j) Kiralama amaçlı edinilen varlıklar,
k) Duran varlıklar ile önemli duran varlık türlerine ve bunların birikmiş
amortismanına ilişkin açıklama ve
l) Diğer varlıklar ve önemli diğer varlık türlerine ilişkin açıklama. (Paragraf 39)
Aşağıdaki yükümlülükler finansal durum tablosu ya da finansal tablo
dipnotlarında açıklanır:
a) Kazanılmamış katkılar,
b) Muallak hasarlar,
c) Meydana gelmiş ancak bildirilmemiş hasarlar,
d) Diğer karşılıklar,
e) Reasürörlerin ve diğer tarafların muallak hasarlardaki payı,
f)

Reasürans kredi bakiyeleri,


Sigorta nakit bakiyeleri



Dağıtılmamış kazanılmamış katkılar/primler



Dağıtılmamış muallak hasarlar
9
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g) Ortaklara ait özkaynaklarla ilişkili açıklanmış fakat dağıtılmamış kârlar,
h) Ödenecek vergiler ve Zekât ve
i)

Diğer yükümlülükler. (Paragraf 40)

Poliçe hamillerine ait özkaynaklar, finansal durum tablosunda yükümlülükler ve
ortaklara ait özkaynaklar arasında ayrı bir kalem olarak açıklanır ve sunulur.
(Paragraf 41)
Konsolide finansal durum tablosunda azınlık payları (finansal tabloları şirketin
finansal tablolarıyla konsolide edilen işletmelerle ilgili) açıklanır ve bu paylar
tabloda poliçe hamillerine ait özkaynaklar ve ortaklara ait özkaynaklar arasında
ayrı bir kalem olarak gösterilir. (Paragraf 42)
Finansal durum tablosu ve/veya ortaklara ait özkaynak değişim tablosu ve/veya
finansal tablo dipnotlarında aşağıdaki hususlar uygun bir şekilde açıklanır:
a) Kayıtlı, taahhüt edilen ve ödenmiş sermaye,
b) Kayıtlı pay sayısı, ihraç edilen pay sayısı, dolaşımdaki pay sayısı, pay başına
itibari değer ve ihraç edilen paylara ilişkin primler,
c) Dönem başı ve dönem sonundaki yasal yedekler ile isteğe bağlı ayrılan
yedekler ve bunlarda dönem içinde meydana gelen değişiklikler,
d) Raporlama dönemi başındaki ve sonundaki dağıtılmamış kârlar ile
uygulanabilir olduğu durumlarda varlık ve yükümlülüklerin nakit benzeri
değerlerine göre yeniden değerlenmesinden kaynaklanan dağıtılmamış
kârların (zararların) tutarı, bunlardan dönem içerisinde ortaklara yapılan
dağıtımlar ile yedeklere ve dağıtılmamış kârlara veya yedeklerden ve
dağıtılmamış kârlardan yapılan transferler dâhil değişimler ve
e) Raporlama dönemi içinde ortaklara ait özkaynaklarda meydana gelen diğer
değişimler. (Paragraf 43)
4/2

Poliçe hamillerine ait hasılat ve giderler tablosu
Poliçe hamillerine ait hasılat ve giderler tablosunun kapsadığı raporlama dönemi
açıklanır. (Paragraf 44)
Aşağıdaki bilgiler, uygulanabilir olduğu ölçüde, poliçe hamillerine ait hasılat ve
giderler tablosunda veya finansal tablo dipnotlarında açıklanır:
a) Brüt katkılar,
b) Katkılardaki reasürans payı,
c) Kazanılmamış katkılardaki değişiklikler,
d) Raporlama dönemine ait kazanılmış katkılar,
e) Raporlama döneminde reasüranstan kazanılan komisyon,
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f)

Önceki raporlama dönemlerine ait reasürans kâr paylaşımı komisyonu,

g) Ödenen brüt hasarlar,
h) Ödenen brüt hasarlardaki reasürans payı,
i)

Ödenen brüt hasarlardaki diğer tarafların payı,

j)

Sigorta işi edinme maliyeti,

k) Muallak hasarlardaki değişiklikler,
l)

Muallak hasarlardaki reasürans payındaki değişiklikler,

m) Sonuçlanmamış davalar veya diğer hususlara ilişkin karşılıklar,
n) Diğer giderler,
o) Yatırım geliri,
p) Sigortacılık faaliyetlerini yöneten tarafın istihkakları,
q) Poliçe hamillerinin fonlarını ve ortaklara ait özkaynak fonlarını yöneten
tarafın istihkakları ve
r)

Teknik faaliyetlerden ortaya çıkan fazla veya açık. (Paragraf 45)

Diğer faaliyetlerden elde edilen önemli hasılat, gider, kazanç ve kayıpların niteliği
açıklanır. (Paragraf 46)
Uygulanabilir olduğunda, varlık ve yükümlülüklerin nakit benzeri değerlerine
göre yeniden değerlenmesinden kaynaklanan tahmini kazanç ve kayıplar, şirketin
varlık ve yükümlülüklerin yeniden değerlenmesinde kullandığı genel ilkeleri de
içerecek şekilde açıklanır. (Paragraf 47)
4/3

Gelir tablosu
Gelir tablosunun kapsadığı dönem açıklanır. (Paragraf 48)
Yatırımlara ilişkin hasılat, gider, kazanç ve kayıplar türüne göre açıklanır.
(Paragraf 49)
Diğer faaliyetlerden elde edilen önemli hasılat, gider, kazanç ve kayıpların niteliği
açıklanır. (Paragraf 50)
Uygulanabilir olduğu durumlarda, varlık ve yükümlülüklerin nakit benzeri
değerlerine göre yeniden değerlenmesinden kaynaklanan tahmini kazanç ve
kayıplar açıklanır. Bu açıklama, şirketin varlık ve yükümlülüklerin yeniden
değerlenmesinde kullandığı genel ilkeleri de içerir. (Paragraf 51)
Uygulanabilir olduğu ölçüde, aşağıdaki bilgiler gelir tablosunda veya finansal
tablo dipnotlarında açıklanır:
a) Yatırımlardan elde edilen hasılat ve kazançlar,
b) Yatırımlardan kaynaklanan gider ve zararlar,
11
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c) Yatırımlardan elde edilen kâr (zarar),
d) Sigortacılık faaliyetini yöneten tarafın istihkakları,
e) Yatırım faaliyetlerini yöneten tarafın Mudârib payı,
f) Diğer hasılat, gider, kazanç ve kayıplar,
g) Genel yönetim giderleri,
h) Zekât ve vergi öncesi net kâr (zarar),
i) Zekât ve vergiler (ayrı ayrı açıklanır) ve
j) Net kâr (zarar). (Paragraf 52)
Şirketin Zekât ödeme mükellefiyetine sahip olduğu ölçüde, Zekât matrahı
açıklanır. (Paragraf 53)
Net kârdaki (zarardaki) azınlık payları (finansal tabloları şirketin finansal
tablolarıyla konsolide edilen işletmelerle ilgili) konsolide gelir tablosunda net
kârdan (zarardan) önce ayrı bir kalem olarak açıklanır. (Paragraf 54)
4/4

Nakit akış tablosu
Nakit akış tablosunun kapsadığı raporlama dönemi açıklanır. (Paragraf 55)
Nakit akış tablosunda esas faaliyetlerden, yatırım faaliyetlerinden ve finansman
faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları arasında ayrım yapılır. Ayrıca, tabloda
her bir nakit akış kategorisinin ana bileşenleri açıklanır. (Paragraf 56)
Nakit akış tablosunda, dönem içinde nakit ve nakit benzerlerindeki net artış
(azalış) ve dönem başı ile dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri bakiyesi
açıklanır. (Paragraf 57)
Şirketin özkaynak payları karşılığında edindiği varlıklar ve bir yükümlülük
karşılığında başka bir yükümlülüğün ortaya çıkması gibi nakit ve nakit
benzerlerinin ödenmesini veya tahsil edilmesini gerektirmeyen işlemler ve diğer
transferler açıklanır. (Paragraf 58)

4/5

Ortaklara ait özkaynak değişim tablosu
Ortaklara ait özkaynak değişim tablosunun kapsadığı raporlama dönemi açıklanır.
(Paragraf 59)
Ortaklara ait özkaynak değişim tablosunda aşağıdaki hususlar açıklanır:
a) Dönem başı itibarıyla ödenmiş sermaye, birbirinden ayrı olarak yasal ve isteğe
bağlı yedekler ile dağıtılmamış kârlar. Uygulanabilir olduğu durumda, varlık
ve yükümlülüklerin nakit benzeri değerlerine göre yeniden değerlenmesinden
kaynaklanan tahmini kazançların tutarı ayrı olarak açıklanır.
b) Ortakların dönem içindeki sermaye katkıları.
c) Döneme ait net kâr (zarar).
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d) Dönem içinde ortaklara yapılan dağıtımlar.
e) Dönem içinde yasal ve isteğe bağlı yedeklerde meydana gelen artışlar
(azalışlar).
f) Diğer tahsisatlar. (Paragraf 60)
4/6

Poliçe hamillerine ait fazla (veya açık) tablosu
Poliçe hamillerine ait fazla (veya açık) tablosunun kapsadığı raporlama dönemi
açıklanır. (Paragraf 61)
Aşağıdakiler poliçe hamillerine ait fazla (veya açık) tablosunda açıklanır:
a) Dönem başı fazla veya açık bakiyesi.
b) Döneme ait fazla veya açık.
c) Brüt fazla veya açık.
d) Dönem içinde poliçe hamillerine yapılan dağıtımlar.
e) Raporlama dönemi sonundaki fazla veya açık bakiyesi. (Paragraf 62)

4/7

Zekât ve sadaka fonunun kaynakları ve kullanımları tablosu
Zekât ve sadaka fonunun kaynakları ve kullanımları tablosunun kapsadığı dönem
açıklanır. (Paragraf 63)
Şirketin sahipleri adına Zekât ödeme sorumluluğu ile poliçe hamilleri adına Zekât
toplama ve verme faaliyetinde bulunup bulunmadığı açıklanır. (Paragraf 64)
Zekât ve sadaka fonundaki diğer fon kaynakları açıklanır. (Paragraf 65)
Şirket tarafından Zekât ve sadaka fonundan dönem içerisinde ödenen fonlar ve
dönem sonunda mevcut olan fonlar açıklanır. (Paragraf 66)

5

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklerin Uygulanması
Aşağıdakiler muhasebe politikası değişikliği olarak kabul edilmez:
a) Belirli işlem ve olayların özünde, geçmişteki benzer işlem ve olaylara kıyasla açıkça
farklı olması nedeniyle yeni bir muhasebe politikasının benimsenmesi.
b) İlk kez meydana gelen ya da geçmişte meydana gelmiş ama önemsiz olan işlem ve
olaylar nedeniyle yeni bir muhasebe politikasının benimsenmesi.
c) Cari döneme ait finansal tablolardaki kalemlerin sınıflandırılmasında, önceki döneme
ait finansal tablolara kıyasla değişikliklerin olması. Bununla birlikte önceki döneme ait
finansal tablolardaki kalemler, karşılaştırma amacıyla sunulduğunda, cari
sınıflandırmalarına uygun şekilde yeniden sınıflandırılır.
d) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan
Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının uygulanması. (Paragraf 67)

13

Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 12
Katılım Sigortacılığı Şirketlerinin Finansal Tablolarında Genel Sunum ve Açıklama

Şirket yönetimi bir muhasebe politikasını değiştirmeye karar verirse, yeni politika, yeniden
düzenleme için gereken verilerin elde edilmesinin mümkün olmadığı durumlar hariç olmak
üzere, sunulan son döneme ait finansal tabloların yeniden düzenlenmesi suretiyle geriye
dönük olarak uygulanır. (Paragraf 68)
Önceki dönemlerden bir ya da birkaçına ait finansal tabloların yeniden düzenlenmesi için
gereken veriler mevcut değilse ya da bu verileri elde etmek mümkün değilse, uygun olduğu
şekilde cari dönemin ya da daha önceki bir dönemin başlangıcı itibarıyla poliçe hamillerine
ait fazla ve dağıtılmamış kârlar bakiyesi, muhasebe politikasındaki değişikliğin yeniden
düzenlenmeyen önceki dönemler üzerindeki birikimli etkisini yansıtacak şekilde yeniden
düzenlenir ve söz konusu birikimli etkinin tutarı açıklanır. (Paragraf 69)
Sunulan ilk dönemin başlangıcı itibarıyla poliçe hamillerine ait fazla ve dağıtılmamış kârlar
bakiyesi, değişikliğin sunulmayan önceki dönemler üzerindeki birikimli etkisini yansıtacak
şekilde düzeltilir ve söz konusu birikimli etki açıklanır. (Paragraf 70)
Sunulan önceki dönemlerin, değişikliğin etkisini yansıtacak şekilde yeniden düzenlenip
düzenlenmediği açıklanır. (Paragraf 71)
Muhasebe politikasındaki bir değişikliğin, poliçe hamillerinin sigortacılık faaliyetlerinden
kaynaklanan açık veya fazladaki payı ve yatırım kârındaki (zararındaki) payı üzerindeki
etkisi ile cari döneme ve sunulan her bir önceki döneme ait net kâr (zarar) üzerindeki etkisi
açıklanır. (Paragraf 72)
Muhasebe politikalarında yapılan birden fazla önemli değişikliğin etkileri netleştirilmez,
ayrı ayrı açıklanır. Söz konusu değişikliklerin sadece net etkisinin açıklanması uygun
değildir. (Paragraf 73)
Muhasebe politikasındaki bir değişikliğin gelecek dönemler üzerinde önemli bir etkisi
olması beklendiğinde, cari dönem ya da önceki dönemler üzerinde önemli bir etkisi olmasa
da değişiklik açıklanır. (Paragraf 74)
6

Muhasebe Tahminlerindeki Değişikliklerin Uygulanması
Muhasebe tahminindeki bir değişikliğin etkisi:
a) Raporlama döneminin faaliyet sonuçlarıyla sınırlıysa değişikliğin meydana geldiği
raporlama dönemine ve
b) Cari ve gelecek dönemlerin faaliyet sonuçlarını etkiliyorsa, değişikliğin meydana
geldiği döneme ve gelecek dönemlere
yansıtılır. (Paragraf 75)
Muhasebe tahminindeki bir değişikliğin, sigortacılık faaliyetlerinin sonuçları, poliçe
hamillerinin yatırım kârındaki (zararındaki) payı ve cari döneme ait net kâr (zarar)
üzerindeki etkisi ayrı ayrı açıklanır. (Paragraf 76)

14

Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 12
Katılım Sigortacılığı Şirketlerinin Finansal Tablolarında Genel Sunum ve Açıklama

7

Önceki Dönem Finansal Tablolarındaki Hataların Düzeltilmesi
Önceki dönem finansal tablolarındaki hatalar, hatalardan etkilenen önceki dönemlerin
sunulmuş olan finansal tablolarının tamamının yeniden düzenlenmesi suretiyle geriye
dönük olarak düzeltilir. Bu tür hataların şirketin başkalarına karşı olan hak ve
mükellefiyetlerini etkileyip etkilemediğine ilişkin açıklama yapılır. (Paragraf 77)
Sunulan ilk dönemin başındaki poliçe hamillerine ait özkaynaklar ve dağıtılmamış kârlar,
hata düzeltmesinin sunulmamış fakat hatadan etkilenmiş olan önceki dönemler üzerindeki
birikimli etkisini yansıtacak şekilde düzeltilir ve söz konusu birikimli etki açıklanır.
(Paragraf 78)

8

Yürürlük Tarihi
Bu Standart, 1 Ocak 2020 veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. (Paragraf 79)
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Ek (E)
Tanımlar
Katılım Sigortacılığı
Katılım sigortacılığı, katılımcıların bazılarının katlandığı hasarları ödemek amacıyla
katılımcıların katkılarının bir kısmını veya tamamını bağışladığı sistemdir. Şirketinin rolü,
sigortacılık faaliyetlerini yönetmek ve sigorta katkılarını yatırımlarda kullanmakla
kısıtlanmıştır.
Reasürans
Reasürans, sigortacının sigortaladığı risklerin bir kısmından veya tamamından
reasürörün yükümlü olacağı sözleşmeye dayalı bir düzenlemedir. Bunun karşılığında sigortacı
katkıların belli bir kısmını reasüröre ödeyecektir. Sigortalanan yasal hak reasürans
sözleşmesinden etkilenmeyecektir ve sigortacı, sigorta poliçesi hüküm ve koşulları kapsamında
sigortalıya tazminat ödemekle yükümlüdür.
Muallak Hasarlar
Muallak hasarlar, cari raporlama döneminde meydana gelmiş ve aynı dönemde
bildirilmiş ancak finansal durum tablosu tarihine kadar henüz ödenmemiş olan hasarlardır.
Meydana Gelmiş Ancak Bildirilmemiş Hasarlar
Meydana gelmiş ancak bildirilmemiş hasarlar, cari raporlama döneminde meydana
gelmiş ancak finansal durum tablosu tarihine kadar henüz bildirilmemiş olan hasarlardır.
Kazanılmamış Katkılar
Kazanılmamış katkılar, sonraki raporlama dönemine ait oldukları ve sigorta poliçesinin
düzenlendiği cari raporlama döneminde hasılat olarak finansal tablolara alınmadıkları için
poliçe hamilleri tarafından ödenen katkılardan indirilen tutarlardır. Diğer bir ifadeyle, poliçe
hamilleri tarafından yapılan ve kapsadıkları dönem işletmenin raporlama dönemini aşan ön
ödemelerdir. İndirilen bu tutarlar cari raporlama dönemini aşan poliçe risklerini karşılamak için
kullanılır.
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, yerli ve yabancı para cinsinden nakdi ve şirketin istediğinde
tamamını geri çekebileceği bankalardaki mevduatını içerir. Nakit ve nakit benzerleri altın,
gümüş ve diğer kıymetli madenleri içermez. Çünkü nakit akış tablosunun amacı, işletme
faaliyetlerini yürütmek amacıyla hemen kullanılabilecek nakit ve nakit benzeri kalemlerin
kaynaklarını ve kullanımlarını raporlamaktır.
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Ek (F)
Finansal Tablolara ve İçerdikleri
Açıklamalara İlişkin Örnek
Not:
Bu örneğin amacı, Standardın bazı hükümlerinin uygulamasını göstermektir. Örnek,
finansal tablolarda sunum ve açıklama için sadece kabul edilebilir yöntemleri gösterme amacını
taşımamaktadır. Bununla birlikte, örnek Standardın tüm hükümlerini yansıtmamaktadır.
(Şirketin Adı)
31.12.202X Tarihli Finansal Durum Tablosu
Dipnot
Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Yatırımlar
Katkı Alacakları
Duran Varlıklar (net)
Geliştirme Maliyetleri
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler, Poliçe Hamillerine Ait
Özkaynaklar ve Ortaklara Ait Özkaynaklar
Yükümlülükler
Muallak Hasarlar
Kazanılmamış Katkılar
Reasürans Bakiyeleri
Ödenecek Temettüler
Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Zekât
Ödenecek Vergiler
Toplam Yükümlülükler
Poliçe Hamillerine Ait Özkaynaklar
Ortaklara Ait Özkaynaklar
Kayıtlı ve Ödenmiş Sermaye
Yasal Yedekler
Dağıtılmamış Kârlar
Toplam Ortaklara Ait Özkaynaklar
Toplam Yükümlülükler, Poliçe Hamillerine
Ait Özkaynaklar ve Ortaklara Ait
Özkaynaklar

(*)

(8)
(9)

202X
(Cari Dönem)
TL
13.750
65.680
6.000
4.500
800
90.700

-

(12)
(13)

4.500
21.600
840
500
1.350
1.140
29.930
9.900

(14)
(15)

50.000
320
450
50.870
90.700

-

(10)
(11)

İlişikteki No. () ilâ No () dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
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(Şirketin Adı)
31.12.202X Tarihinde Sona Eren Yıla İlişkin
Poliçe Hamillerine Ait Hasılat ve Giderler2 Tablosu
202X
(Cari Dönem)
TL
Sigorta Hasılatı
Brüt Katkılar
Reasürörlerin Payları (-)
Net Dağıtılmamış Katkılar
Kazanılmamış Katkılardaki Değişiklikler (-)
Kazanılmış Katkılar
Reasürans Komisyonları
Toplam Sigorta Hasılatı
Sigorta Giderleri
Ödenen Hasarlar
Reasürör ve Diğer Taraflardan Geri Kazanılan
Hasarlar (-)
Net Ödenen Hasarlar
Raporlama Dönemi Sonundaki Muallak Hasarlar
Reasürör ve Diğer Taraflardan Geri Kazanılabilir
Hasarlar (-)
Net Muallak Hasarlar
Sigortacılık Faaliyetlerini Yöneten Ortaklara Ait
Özkaynaklar İstihkakları
Sigorta İşi Edinme Maliyetleri
Toplam Sigorta Giderleri
Sigortacılık Faaliyetlerinden Net Fazla
Yatırım Geliri
Toplam Yatırım Geliri
Yatırım Portföyünün Yönetiminde Ortaklara Ait
Özkaynaklar Payı (-)
Net Yatırım Geliri
Hasılatın Giderleri Aşan Kısmı

202Y
(Önceki Dönem)
TL

180.000
(126.000)
54.000
(21.600)
32.400
37.800
70.200

-

15.000
(11.400)

-

3.600
21.000
16.500

-

4.500
45.000

-

9.000
62.100
8.100
2.000
(200)

-

1.800
9.900

-

3

İlişikteki No. () ilâ No () dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
Sigortacılık faaliyetlerinin ve yatırımları yöneten tarafın ortaklara ait özkaynaklar olduğu varsayılmıştır.

(*)
2
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(Şirketin Adı)
31.12.202X Tarihinde Sona Eren Yıla İlişkin
Poliçe Hamillerine Ait Fazla (veya Açık) Tablosu
202X
(Cari Dönem)
TL
Dönem Başı Fazla Bakiyesi
Cari Raporlama Dönemine Ait Fazla
Dönem Sonu Toplam Fazla
Poliçe Hamillerine Yapılan Dağıtımlar
Dönem Sonu Dağıtılmamış Fazla Bakiyesi

(*)

9.900
9.900
2.600

202Y
(Önceki Dönem)
TL
-

7.300

-

İlişikteki No. () ilâ No () dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
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(Şirketin Adı)
31.12.202X Tarihinde Sona Eren Yıla İlişkin
Gelir Tablosu
Dipnot
Hasılat
Yatırım Hasılatı
Sigortacılık Faaliyetlerini Yöneten
Ortaklara Ait Özkaynaklar İstihkakları
Yatırım Portföyünün Yönetiminde Ortaklara
Ait Özkaynaklar Payı
Toplam Hasılat
Giderler
Genel Giderler
Geliştirme Maliyetleri
Toplam Giderler
Zekât Öncesi Kâr
Ödenecek Zekât
Vergi Öncesi Kâr
Ödenecek Vergiler
Net Kâr

(*)

202X
(Cari Dönem)
TL

(19)

3.000
45.680

-

(19)

200

-

48.200

-

43.800
200
44.000
4.200
(1.350)
2.850
(1.140)
1.710

-

(6)

İlişikteki No. () ilâ No () dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
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(Şirketin Adı)
31.12.202X Tarihinde Sona Eren Yıla İlişkin
Nakit Akış Tablosu
202X
(Cari Dönem)
TL
Esas Faaliyetlerden Nakit Akışları
Net Kâr
Poliçe Hamillerine Ait Hasılat Fazlası
Duran Varlıkların Amortismanı
Geliştirme Maliyetleri
İşletme Sermayesindeki Değişimler Öncesi Net Kâr
Duran Varlıklardaki Artışlar
Geliştirme Maliyetlerindeki Artışlar
Katkı Alacaklarındaki Artışlar
Diğer Alacaklardaki Artışlar
Muallak Hasarlardaki Artışlar
Kazanılmamış Katkılardaki Artışlar
Ödenecek Zekâttaki Artışlar
Ödenecek Vergilerdeki Artışlar
Esas Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Yatırımlardaki Artışlar
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artışlar (Azalışlar)
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri

(*)

1.710
9.900
500
200

-

12.310

-

(5.000)
(1.000)
(6.000)
500
4.500
21.600
1.350
1.140
29.400

-

65.980

-

(36.280)
50.000
13.720

-

İlişikteki No. () ilâ No () dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
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Şirketin Adı)
31.12.202X Tarihinde Sona Eren Yıla İlişkin
Ortaklara ait Özkaynak Değişim Tablosu
Tanım

Ödenmiş
Sermaye
(Dipnot 14)
TL

Yedekler
(Dipnot 15)
Yasal
Genel
TL
TL

Dağıtılmamış
Kârlar

Toplam

TL

TL

202Y (Önceki Dönem)
Başındaki Bakiye
( ) Pay İhracı
Net Kâr
Dağıtılmış Kârlar
Yedeklere Yapılan Transfer
202X (Cari Dönem) Başındaki
Bakiye

50.000

50.000

Net Kâr

1.710

1.710

Dağıtılmış Kârlar

(840)

(840)

Yedeklere Yapılan Transfer
202X (Cari Dönem) Sonundaki
Bakiye

(*)

50.000

(420)

-

(420)

-

420

-

450

50.870

İlişikteki No. () ilâ No () dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
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(Şirketin Adı)
Dipnotlar
1

Kuruluş ve Faaliyetler
... (şirketin adı) ...’de (şirketin kurulduğu ülke) (halka açık veya kapalı anonim) şirket
olarak ... (kuruluş tarihi) tarihinde ... (referans belirtiniz) (referans tarihi) uyarınca
kurulmuştur. …. (referans) şirketini ülke içinde ve başka yerlerde Fıkhî hükümlere uygun
olarak, tüm sigortacılık faaliyetlerini (gayrimenkul, yükümlülük ve şahışlar)
gerçekleştirmeye yetkili kılmıştır. Şirket özellikle aşağıdaki faaliyetleri yürütebilir:
a) Tüm doğrudan sigortacılık faaliyetlerini ve teamül olarak bir sigorta kolu olarak
görülen faaliyetleri yürütme,
b) Katılım sigortacılığı işine uygun her türlü kanal aracılığıyla Fıkhî hükümlere uygun
olarak fonlarıyla yatırım yapma,
c) Sözleşmeleri de içerecek şekilde işlem yapma ve amaçlarına ulaşmak için önemli ve
gerekli tüm yasal işlemleri yerine getirme ve
d) Sigorta danışmanlığı yapma.
Şirket faaliyetlerini ...’da (şehir adı) bulunan Genel Merkezi ve ...’de (şirketin
kurulduğu ülke) toplam ... (şube sayısı) şubesi ve ... (varsa diğer ülkelerdeki şube
sayısı) ve aşağıdaki bağlı şirketleri aracılığıyla yürütür.

2

Şirket adı

Kurulu
Olduğu Ülke

Özkaynak Payları
Yüzdesi

Faaliyetin Niteliği

… Şirketi

Türkiye

%60

Deniz Taşımacılığı
Sigortası

Önemli Muhasebe Politikaları
a) Genel
Şirket varlık, yükümlülük, hasılat ve giderlerini kaydederken tarihi maliyet kavramını
ve tahakkuk esasını kullanır. Muhasebe kayıtları genel olarak poliçe hamillerinin
hesapları ile ortaklara ait özkaynakların hesapları arasındaki ayrımı güvence altına
alacak şekilde tutulur.
b) Hasılatın finansal tablolara alınması
Raporlama dönemi boyunca çıkarılan sigorta poliçeleri için farklı sigorta departmanları
tarafından çıkarılan brüt katkılar finansal tablolara alınır. (...*)4
Murâbaha işleminden kaynaklanan kâr ve zararlar (uzun vadeli, yerel ve uluslararası
Murâbaha dâhil) finansal tablolara alınır. (...*)
Selem sözleşmelerinden kaynaklanan kâr ve zararlar finansal tablolara alınır. (...*)

(*)

Şirket tarafından uygulanan muhasebe politikasını belirtiniz.
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İstisnâ sözleşmelerinden kaynaklanan kâr ve zararlar finansal tablolara alınır. (...*)
Bina, gayrimenkul ve diğer mülklerin kiraya verilmesinden kaynaklanan hasılatlar
finansal tablolara alınır. (...*)
Şirketin, finansal tabloları kendisinin finansal tablolarıyla konsolide edilmemiş bağlı
şirketler dâhil olmak üzere fonlarını yatırdığı şirketlerin temettülerindeki payı finansal
tablolara alınır. (...*)
Mudârebe sözleşmelerinden kaynaklanan kâr ve zararlar finansal tablolara alınır. (...*)
Müşâreke sözleşmelerinden kaynaklanan kâr ve zararlar finansal tablolara alınır. (...*)
Katılımdan kaynaklanan kâr ve zararlar finansal tablolara alınır. (...*)
Yatırım amaçlı menkul kıymetlerden kaynaklanan kâr ve zararlar finansal tablolara
alınır. (...*)5
c) Alacaklar ve yatırımlar
Alacaklar, finansal durum tablosunda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan ve ertelenmiş
kazançlar düşüldükten sonra kalan net tutar ile gösterilir. Kısa vadeli yatırımlar finansal
durum tablosunda, yatırım değerindeki düşüşler için ayrılan karşılık düşülerek gösterilir.
Uzun vadeli yatırımlar finansal durum tablosunda, değerlerindeki kalıcı düşüşler için
ayrılan karşılık düşülerek gösterilir.
d) Yabancı para cinsinden işlemler ve bakiyeler
Yabancı para işlemleri, işlem tarihindeki döviz kuru üzerinden (yerel para biriminde)
finansal tablolara alınır. Yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülükler finansal durum
tablosunun düzenlendiği tarihteki döviz kuru üzerinden (yerel para birimine) çevrilir.
Yabancı para birimlerinin çevriminden kaynaklanan poliçe hamilleriyle ilişkili bütün
kazançlar (kayıplar) kâr veya zarar olarak poliçe hamillerine ait fazla (veya açık)
tablosuna yansıtılır. Yabancı para birimlerinin çevriminden kaynaklanan ortaklara ait
özkaynaklarla ilişkili bütün kazançlar (kayıplar) kâr veya zarar olarak gelir tablosuna
yansıtılır.
e) Kazanılmamış katkılar
Raporlama dönemi sonunda net dağıtılmamış katkıların bir kısmı, finansal durum
tablosu tarihinde devam eden riskleri karşılamak için motor, yangın, mühendislik, genel
kaza ve nakliyat tekne sigortacılığında net dağıtılmamış katkıların % …’i ile deniz
taşımacılığı sigortasında net dağıtılmamış karların % …’ı esasına göre karşılık olarak
ayrılır.
f) Muallak hasarlar
Finansal durum tablosu tarihinde muallak hasarlar (…) esasına göre belirlenir.

(*)

Şirket tarafından uygulanan muhasebe politikasını belirtiniz.
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g) Amortisman
Şirket tarafından kullanım amacıyla elde tutulan duran varlıklar ... (yöntemi belirtiniz)
yöntemine göre ve aşağıdaki tahmini faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi
tutulur.
Binalar

Yıllar

Mobilya
Kırtasiye gereçleri
Araçlar
Bilgisayarlar
-

Yıllar
Yıllar
Yıllar
Yıllar

(Tahmini faydalı ömürleri belirtiniz)

Şirket tarafından kiralama amacıyla sahip olunan binalar, makine ve teçhizatlar da
tahmini faydalı ömürleri boyunca (tahmin edilen faydalı ömürleri belirtiniz)
amortismana tabi tutulur (yöntemi belirtiniz).
h) İşten ayrılma sonrası çalışanlara sağlanan faydalar
Şirket çalışanlarına… uyarınca … tarafından onaylanan … esasına göre işten ayrılma
sonrasında sağlanan faydalar için karşılık ayırmaktadır.
i) Geliştirme maliyetleri
(Geliştirme maliyetlerine ilişkin olarak hangi yöntemin uygulandığı açıklanır).
j) Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, nakit ve bankalardaki nakit bakiye esas alınarak hem yerel,
hem yabancı para cinsinden belirlenir.
3

Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
… (varsa değiştirilen muhasebe politikasını belirtiniz) hususunda muhasebe politikası
değiştirilmiştir. Sonuç olarak, (değiştirilen finansal tablo unsurları üzerindeki etkiyi
belirtiniz).

4

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumun Gözetimi
Şirketin faaliyetleri ... (şirketin tabi olduğu düzenleyici gözetim yasalarını belirtiniz)
tabidir.

5

Danışma Kurulu
Şirketin faaliyetleri, Genel Kurul tarafından atanan ... (süre belirtiniz) … (danışma kurulu
üyelerinin sayısı) üyeden oluşan danışma kurulunun denetimine tabidir. Danışma kurulu ...
(danışma kurulunun yetki ve sorumluluklarını belirtiniz) yetkisine sahiptir.
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6

Zekât ve Vergi Uygulaması
Şirket, ... (Zekât ve vergi uygulamasını düzenleyen kural ve düzenlemeleri belirtiniz)
tarafından öngörülen Zekât ve vergi uygulamasına tabidir.

7

Zekât Matrahı
31.12.202X ve 31.12.202Y tarihinde sona eren dönemler için şirketin tüzel kişilik olarak
Zekât matrahı ve ödemekle yükümlü olduğu Zekât aşağıdakilerden oluşmaktadır:
202X (Cari
Dönem)
TL
-

8

Nakit ve Nakit Benzerleri

Kalemlerin önemliliğine göre ayrıntılar belirtilmelidir

202X (Cari
Dönem)
TL
-

Toplam

9

202Y (Önceki
Dönem)
TL
-

Yatırımlar

Poliçe hamillerin ait yatırımlar
Ortaklara ait özkaynaklara ait yatırımlar
-

202X (Cari Dönem)
TL
xxx
xxx
xxx
xxx

Toplam

26

202Y (Önceki
Dönem)
TL
-
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10 Net Duran Varlıklar
202X (Cari Dönem)
Birikmiş Net defter
Maliyet
amortisman değeri

Kalemlerin önemliliğine
göre ayrıntılar
belirtilmelidir

202Y (Önceki Dönem)
Birikmiş Net defter
Maliyet
amortisman değeri

TL

TL

TL

TL

TL

TL

-

(-)

-

-

(-)

-

-

(-)
(-)
(-)
(-)

-

-

(-)
(-)
(-)
(-)

-

Toplam

11 Geliştirme Maliyetleri
202X (Cari Dönem)

202Y (Önceki Dönem)

TL

TL

Dönem başı bakiyesi

-

-

Döneme ilişkin itfalar

-

-

Dönem sonu bakiyesi

-

-

12 Muallak Hasarlar
202X (Cari Dönem)

202Y (Önceki Dönem)

TL

TL

Motorlu taşıtlar

-

-

Denizcilik ve havacılık

-

-

Genel kaza, yangın ve mühendislik

-

-

Dönem sonu bakiyesi

-

-
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13 Kazanılmamış katkılar
202X (Cari Dönem)

202Y (Önceki Dönem)

TL

TL

Motorlu taşıtlar

-

-

Denizcilik ve havacılık

-

-

Genel kaza, yangın ve mühendislik

-

-

Dönem sonu bakiyesi

-

-

14 Kayıtlı ve Ödenmiş Sermaye
202X
(Cari Dönem)
TL

202Y
(Önceki Dönem)
TL

Kayıtlı ve ödenmiş sermaye 50.000 adet adi
paydan oluşmaktadır. 1 TL değerindeki her bir
pay ihraç edilmiş ve tamamıyla ödenmiştir

50.000

50.000

Toplam

50.000

50.000

15 Yasal Yedekler
……’a göre (yasal dayanağı belirtiniz) her yıl net kârın %...’ı (yasal yedeğin ismini
belirtiniz), yedeğin bakiyesi ilgili ödenmiş sermaye yüzdesine ulaşıncaya kadar yedek
ayrılmalıdır (bu yedekle ne yapılacağına dair yasal dayanağı belirtiniz). Diğer yedek türleri
için (diğer yedekleri ve düzenlemelerini belirtiniz).
16 Karşılaştırmalı Tutarlar
Karşılaştırmalı tutarların bir kısmı cari dönemin finansal tablolarının sunumuyla
karşılaştırılabilir olması için yeniden sınıflandırılmıştır.
17 Raporlama Döneminden Sonraki Önemli Olayların Açıklanması
Dönem sonundan sonra …. (dönem sonundan sonra meydana gelen varsa önemli olayları
belirtiniz) ve bunun sonucunda … (olayın sonucunun şirket üzerindeki finansal etkisini
belirtiniz).
18

(Varsa) Fıkhî Hükümlerin Yasakladığı Kazanç ve Harcamalar
Dönem içerisinde Fıkhî hükümlerin izin vermediği işlemlerden kaynaklanan kazançların
tutarı ... (işlemleri ve tutarlarını belirtiniz). Dönem başı bakiyesi ... (tutarı belirtiniz) ve
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dönem içinde harcanan tutar toplam ...’dir (tutarların nasıl olduğunu belirtiniz). Dönem
sonu bakiyesi ...’dir (tutarı belirtiniz).
19 Şirket, sigortacılık faaliyetini poliçe hamillerinin (katılımcıların) lehine … esasına göre
yönetir ve …’den yüzde…alır, şirket sigortalıların fonlarını da … esasına göre yönetir ve
…’den yüzde ... alır.
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