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K›saca Ray Sigorta

• 1958 yılında ulusal taflımacılık flirketlerinin (THY, Denizcilik iflletmeleri, Devlet Demiryolları, PTT)
giriflimleri ile kuruldu.

• 1992 yılında Do¤an Holding tarafından özellefltirildi.

• 2007 yılında flirketin %74,26 hissesini VIG’nin ifltiraki TBIH Financial Services Group devraldı.

• 2008 yılında Ray Sigorta, logosuna Vienna Insurance Group'u ekledi.

• 2009 yılında flirketin %84,26 hissesi VIG % 10 hissesi Do¤an Grubu % 5,74 hissesi  di¤er ( ‹MKB)

• 2009 ylında Ray Sigorta'nın toplam prim üretimi : 253.825.491TL

• 2009 ylında Ray Sigorta'nın pazar payı: % 2,39

• 2009 yılında Ray Sigorta 59 sigorta flirketi içerisinde 13. sırada bulunmaktadır.
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BUGÜN
2009
TBIH + DO⁄AN + ‹MKB
84,26%  +  10%  +   5,74%

GLOBALLEfiME
2007
TBIH + DO⁄AN + ‹MKB
74,26%  +  20%  +   5,74%

KAMU
KURULUfi 1958

ÖZELLEfiT‹RME
1994
DO⁄AN HOLD‹NG + ‹MKB



GELECEĞE

BAKIfi
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Sayın Bayanlar ve Baylar,

Ray Sigorta’nın 2009 yılındaki geliflimini anlamak için flirketin, faaliyetlerini gerçeklefltirdi¤i çevre

flartlarını ele almayı anlamlı bulmaktayım. Geçen yıl, Türk sigorta sektörü için oldukça zorlu geçmifltir.

Dünya çapındaki ekonomik ve mali kriz, Türkiye’de de etkilerini göstermifl ve geliflmeye ket

vurmufltur. Ray Sigorta, bu olumsuz geliflmelerden uzak kalamam›fl ve özellikle motor branfl›nda

gerilemek zorunda kalmıfltır.
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Bu zorlu koflullar alt›nda, Ray Sigorta’nın stratejisinin gözden geçirilmesi  ve baflarılı

geliflmesinin devamını destekleyecek yeni yolların bulunması gerekmifltir. Üstelik, Türk

sigorta sektöründe kriz etkisinde yaflanan geliflmelerin kısa vadede durdurulması zorunlulu¤u

da flartlar› ayrıca zorlafltırmıfltır.

Birlikte Ray Sigorta için, organizasyon yapısını optimal düzeye çıkarma ve sinerjilerden

yararlanma yolları bulduk. Bu çerçevede pazarlama faaliyetlerini ve satıfl organizasyonunu

yeniden yapılandıracak önlemler belirlendi ve projeler bafllatıldı. Ürün portföyü revize edildi

ve yeni sigorta çözümleri ile zenginlefltirildi. Aynı zamanda Türk sigorta gözetiminin esaslı

tavsiyelerine uyulmasına, böylelikle iflletme yönetim ve organizasyon yap›sının iyilefltirilmesine

büyük önem verildi. Bunlara paralel olarak hissedarlar, sermaye tabanını bariz flekilde

güçlendirerek, flirketin gelecekteki olumlu gelifliminden emin olduklarını açıkça göstermifllerdir.

Halen zor olan genel iktisadi ortama ra¤men, alınan önlemler ticari geliflimin konsolide

edilmesine yol açmıfltır. Yönetim, Ray Sigorta’nın bundan sonra da baflarılı geliflimi için

büyük gayretle faaliyette bulunmaktadır. Bu çerçevede, Ray Sigorta’nın gelecekteki baflarısının

temel direklerinden birini oluflturan müflteri ve hizmet yönelimi, ön planda yer almaktadır.

Hissedarlarımız, müflterilerimiz, satıfl ortaklarımız ve elemanlarımız ba¤lamında, 2010 yılında

karlılık artıflına, birleflmifl güçlerimizle ulaflaca¤ımızdan ümitliyim.  Bol flans!

Saygılarımla,

Karl Fink

Ray Sigorta Yönetim Kurulu Baflkanı

Ray Sigorta’nın
gelecekteki

baflarısının temel
direklerinden birini
oluflturan müflteri
ve hizmet yönelimi

ön planda yer
almaktadır.
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BAKIfi
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De¤erli  Hissedarlarımız,

Geçti¤imiz yılı, tüm dünyada hemen hemen bütün ülkeleri etkisi altına alan ve 1930’lu yılllarda yaflanan

büyük buhranla kıyaslanan büyük bir ekonomik kriz ortamında geçirmifl olduk. Alıflılmadık derecede

düflük enflasyon, düflük faiz ve yüksek iflsizlik oranları bu kriz yılının en belirgin özellikleri oldu.

Büyümeye odaklanmıfl, global sermayenin hakim oldu¤u ve kapasitesini buna göre düzenlemifl

sigorta sektöründe ise; oyuncular daralan talep karflısında fiyat rekabetini seçerek öncelikle pazar

paylarını korumaya çalıfltılar. Talep azalması, fiyat rekabeti, tutanakla hasar alma gibi uygulamalar;

motor branflında öteden beri yaflanan teknik kar problemini a¤ırlafltırd›; fiyat rekabeti önce sa¤lık

branflına ardından di¤er branfllara taflındı.



Büyümeye odaklanmıfl,
global sermayenin hakim

oldu¤u ve kapasitesini buna
göre düzenlemifl sigorta

sektöründe ise; oyuncular
daralan talep karflısında
fiyat rekabetini seçerek
öncelikle pazar paylarını

korumaya çalıfltılar.
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fiirketimiz, motor branflında  zarar etmifltir. Di¤er branfllarda, teknik anlamda karlı olmasına karflın,

önceki yılların aksine genel giderlerini dengeleyecek kazancı elde edememifltir. Eylül 2009’da

Istanbul’da yaflanan  sel felaketinin ekonomik kriz dönemine denk gelmesi de sonuçları a¤ırlafltırmıfltır.

fiirketimizin  yatırım gelirlerinden elde edebilece¤i karların sınırlı kalması nedeniyle, mali sonuçlarımız

önemli ölçüde gerilemifltir.  Öte yandan kredi kartı tahsilatlarına  ve alacak yönetimine a¤ırlık verilerek,

kriz yılında yüksek likidite seviyelerine eriflilmifltir. Yine bu dönemde risk azaltma ve ölçeklendirme

amacıyla  bilgi ifllem yapısı dıfl kaynaklı olarak yeniden yapılandırılmıfltır.

2009 yılından çıkarken dönemin özellikleri gözönüne alınarak 3 yıllık stratejik planlama çalıflmaları

tamamlanmıfl ve flirketimizin misyon ve hedefleri yeniden belirlenmifltir. fiirketimizi  sa¤lıklı büyütmek

maksadıyla 2009 y›l›nda kay›tl› sermaye tutar› 200 milyon TL ye ç›kar›lm›fl, Solvency II ile uyumlu

bir yapı düflünülerek, motor branfllarında mevcut kot-par anlaflmalarının yenilenmemesi kararı alınmıfl

ve bunlarla ilgili sermaye ihtiyacı belirlenmifltir.

2010 yılında Teknik karlılı¤i art›racak ve kombine rasyoyu 100’lerin altında tutacak bir plan hazırlanmıfltır.

Müflterilerimize ve da¤ıtım kanallarımıza daha yakın olabilmek için çok kanallı satıfl yapımız gelifltirilmifl,

Pazarlama ve Satıfl fonksiyonlarımızın ayrılmasında h›zl› ilk ad›mlar alınmıfltır. 2009’da bafllayan kanal

gelifltirme çalıflmaları neticesinde yaklaflık 200 yeni acente açılmıfl, yeni broker, reasürans  iliflkileri

tesis edilmifltir.

2010 yılında ülkemizde  üç ana trend belirleyici olacakt›r;

• Koflulların çok zor oldu¤u, de¤iflimi zorlayan bir yıl geride bırakılacak,

• Ekonomi dura¤an ve tahmin edilebilir hale gelecek,

• Sigortacılık büyüyecek ancak karlılık sorunu a¤ırlaflacak.

2010 yılında her zamankinden fazla karlılık odaklı çalıflaca¤ız. Tarife çalıflmalarımız neticesinde Trafik

braflında  teknik karlılı¤a ulaflaca¤ız ve Kaskoda önemli iyileflmeler sa¤layaca¤ız ve Konut poliçelerimize

a¤›rl›k verece¤iz. Daha genifl bir risk yelpazesine maruz kalan Kurumsal Müflterilerimize büyüyen

sektörlerde hizmet vererek karlılı¤ımızı artıraca¤ız.

Acentelerimizin adedini bu yıl da artırmaya devam edece¤iz. Acente, banka, broker ve Leasing

kanallarımızla bireysel, kobi ve kurumsal müflterilere odaklanaca¤ız. Her zamanki gibi ADK ile de

potansiyel bireysel müflterilerimize eriflmeye ve hizmet etmeye  çalıflaca¤ız.

Tüm paydafllar›m›z›n ve hissedarlarımızın deste¤ine güveniyoruz.

Saygılarımla,

Nüzhet Atabek
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
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Vienna Insurance Group, Merkez ve Do¤u Avrupa’daki (CEE) en büyük uluslararası sigorta flirket

gruplarından biridir. Viyana merkezli grup, 23 ülkede yaklaflık 50 firmayı yönetmekte olup, yaklaflık

23.000 çalıflana sahiptir. Vienna Insurance Group’un sigorta flirketleri hem hayat hem de hayat d›fl›

segmentlerde yüksek kaliteli sigorta hizmetleri vermektedir. Ana hedefleri, hayatın tüm alanlarında

yenilikçi sigorta çözümleri ve bütün pazarlarda en yüksek kalitede müflteri hizmetleri sunmaktır.

Merkez ve Do¤u Avrupa Bölgesindeki Lider Pozisyon
1990 yılında, Vienna Insurance Group, Merkez ve Do¤ru Avrupa ülkelerine girifl yapan ilk batılı

sigorta flirketi olmufltur. O zamandan beri Vienna Insurance Group hedefleri do¤rultusunda bölgedeki

etkinli¤ini sürekli olarak arttırmıfltır. Merkez ve Do¤u Avrupa bölgesindeki açık ve globalleflmeye

odaklanmıfl stratejisi, ulusal bir sigorta flirketinden, uluslararası bir flirketler toplulu¤a dönüflmek

için gerekli sıçramayı yapmasını sa¤ladı. Vienna Insurance Group flu anda kuzeyde Estonya’dan

güneyde Türkiye’ye, batıda Vaduz’dan do¤uda Vladivostok’a kadar uzanan alanda 23 ülkede faaliyet

göstermektedir. Merkez ve Do¤u Avrupa’da ifl yapan lider sigorta flirket gruplarından biridir.
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Merkez ve Do¤u Avrupa Bölgesine Odaklanma
Merkez ve Do¤ru Avrupa bölgesindeki büyüme potansiyeli, flirketin geliflimi, özellikle de uzun vadeli geliflimi için birçok

çok sayıda fırsatlar sunmaktadır. Vienna Insurance Group bölgedeki etkinli¤ini geçmifl yıllarda adım adım arttırmıfltır.

Bafllangıçta esas odaklanılan faaliyet, motorlu araç segmentinde sunulan sigorta hizmetleriydi. Motor sigortalarına ek olarak,

hane halkı ve ev sahibi sigortalarına da güçlü bir talep vardı. Yükselen refah seviyesiyle paralel, Vienna Insurance Group,

temel hizmet politikalarına ek olarak hayat boyu sigorta formunda tasarruf ve yatırım ürünleri sunmaya baflladı. Bu amaç

do¤rultusunda, Vienna Insurance Group Merkez ve Do¤u Avrupa pazarlarındaki duruflunu, Versicherungsgruppe’yi satın

alarak, hayat sigortasında uzmanlaflarak güçlendirdi ve böylece var olan da¤ıtım kanallarının gücüne güç katmıfl oldu.

Açık Stratejik Uyum
Vienna Insurance Group’un, Merkez ve Do¤u Avrupa üzerinde odaklanmasının amacı, uzun vadede sürekli prim ve kazançlar

elde etmektir. Avusturya’daki pazar lideri pozisyonunu güçlendirmenin yanında, Vienna Insurance Group’un amaçları, buna

ba¤lı olarak Merkez ve Do¤u Avrupa’daki sigorta ifllerini büyütmeyi de içermektedir. Bu büyümedeki odak, sigorta flirketlerinin

organik olarak büyümesidir. Vienna Insurance Group, lider olma üzerindeki merkezi odaklanmaya ba¤lı olarak, uzun yıllar

de¤er orantılı büyüme stratejisi izlemifltir. Vienna Insurance Group halen Avusturya’da, Çek Cumhuriyeti’nde, Slovakya’da,

Romanya’da, Arnavutluk’ta, Bulgaristan’da, Gürcistan’da ve Ukrayna’da pazar liderlerinden biridir.

Vienna Insurance Group’un, pazar pozisyonunu güçlendirmedeki baflarısının kilit faktörlerinden biri de çok marka

stratejisidir ki, bu da bütün pazarlarda uzun dönemdir kendini kanıtlamıfl olan markaların gücüne dayanmaktadır. Grup ayrıca

çok kanallı da¤ıtım kullanarak müflterilerine kusursuz ulaflım sa¤larken, sinerjilerin sistematik kullanımını gerçeklefltirmekte

ve riskleri belirli flekillerde çeflitlendirmektedir.

Vienna Insurance Group’un 20 yıl süreyle elde etti¤i deneyim ve somut pazar bilgisi, sürekli olarak, ülkeler, da¤ıtım kanalları

ve ürünler aracılı¤ı ile sundu¤u sigorta ifllerine uygulanmaktadır. Grup’un izledi¤i de¤iflmez yol, ifl yapısındaki benzer gücüne

yansımıfl, Standard and Poor’s’dan A+ ratingi (kararlı görünüm) almasını sa¤lamıfltır.

Zor Zamanlardaki Kararlılık
Genifl bir co¤rafi pazar temelinin önemli zor ekonomik zamanlarda daha da açık hale gelmektedir. Farklı ülkelerdeki ekonomik

momentum farkları Vienna Insurance Group üzerinde dengeli bir etkiye sahiptir. Sonuç olarak, Vienna Insurance Group

bulutlu ekonomik duruma ra¤men, 2009 yılındaki büyümesine baflarıyla devam etmifl ve müthifl performanslar göstermifltir.

Vienna Insurance Group, müflterilerine bugün oldu¤u gibi gelecekte de yüksek düzeyde güvenlik sa¤layarak finansal

kararlılı¤ı destekler. Merkez ve Do¤u Avrupa bölgesindeki sigorta pazarları bilgisi bazında, Vienna Insurance Group henüz

Batı Avrupa’dakilerle do¤rudan kıyaslanamayacak olan bu pazarların, gelecek yıllarda Batı Avrupalı flirketlerden daha fazla

büyüyece¤ini hissetmektedir.

Çalıflanlarımız Baflarıya Giden Yolumuzdur
Grup’un etkin oldu¤u pazarlarına pay edilen baflarısı, grup flirketlerinde kendini flirketiyle bütünlefltirmifl, giriflimci katılım

gösteren çalıflanları tarafından mümkün kılınmıfltır. Dolayısıyla, Vienna Insurance Group’un bütün çalıflanları özel teflekkürü

hak etmektedir. Bizim ortak bütünleflmemiz özellikle çalkantılı zamanlarda müthifl edinimleri mümkün kılmaktadır ve Grup’u

gelecekte daha da güçlendirecektir.

Vienna Insurance Group ile ilgili daha fazla bilgi www.vig.com’da veya Vienna Insurance Group Yıllık Faaliyet Raporunda

mevcuttur.



Prim Üretimi:

fiirketin prim üretimi 2009 yılında 253.825.491TL olarak gerçekleflmifltir. Bu prim tutarı ile Ray Sigorta

hayat-dıflı branfllarda faaliyet gösteren flirketler arasında %2,39 pazar payı ile 13’üncü sırada yer almıfltır.

TEKN‹K SONUÇLAR

2008 2009

BRANfi PR‹M TEKN‹K KAR PR‹M ARTIfi % TEKN‹K KAR

Yangın 37.517.799 7.189.594 41.762.715 11,31% 2.076.711

Kaza 149.439.380 2.662.284 146.870.268 -1,72% -22.578.641

DASK 8.288.423 436.913 8.886.531 7,22% 493.315

Havacılık 34.152.413 61.801 13.797.757 -59,60% 14.123

Mühendislik 27.580.150 4.936.841 27.707.776 0,46% 3.444.942

Nakliyat 16.122.142 6.375.035 13.177.845 -18,26% 4.166.487

Tarım 250.955 -19.510 285.840 13,90% 22.221

Sa¤lık 1.167.536 218.655 1.336.759 14,49% 173.334

TOPLAM 274.518.798 21.861.613 253.825.491 -7,54% -12.187.513

Teknik Kar:

2008 yılında 21.861.613 TL olan Teknik Kar/Zarar, 2009 yılında -12.187.513 TL olarak gerçekleflmifltir.

Branfllar itibarı ile 2008 yılı ile karflılafltırmalı olarak prim üretimimizin da¤ılımı, artıfl yüzdeleri ve teknik

kar tutarları afla¤ıdaki tablodadır:
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Yangın Branşı
fiirketin Yangın Branflı'ndaki primleri bir önceki yıla göre %11,31 artıflla 41.762.715TL'ye ulaflmıfltır. Toplamda 24.117.381

TL hasar ödenen bu branflta sa¤lanan teknik kar, primlerin %4,97 oranında 2.076.711 TL'dir. Toplam 37.103.924 TL

muallak hasarın 31.877.204TL'lik bölümü reasürörlerimizin payına isabet etmektedir.

Kaza Branşı
Yıl içinde toplam 127.554.580 TL hasar ödenen bu branflta, yıl sonu muallak hasarlar 80.286.790 TL, bu tutardan

reasürör payı 24.052.789 TL ‘dır.

Mühendislik Branşı
Bu branfltaki prim üretimimiz 27.707.776 TL olarak gerçekleflmifltir. Yıl içinde 16.951.818TL hasar ödenen bu branflta

sa¤lanan teknik kar , primlerin %12,43 'ü oranında 3.444.942TL'dir. Toplam 16.385.522 TL muallak hasarın 14.368.608 TL'lik

bölümü reasürörlerimizin payına isabet etmektedir.

Nakliyat Branşı
Bu branfltaki prim üretimimiz 13.177.845 TL olarak gerçekleflmifltir. Yıl içinde 310.498 TL hasar ödenen bu branflta

sa¤lanan teknik kar , primlerin %31 ‘i oranında 4.166.487TL'dir. Toplam 5.013.173 TL muallak hasarın 3.969.274 TL'lik

bölümü reasürörlerimizin payına isabet etmektedir.

Teknik işlemlerin Sonucu

Ray Sigorta 2009 yılında;

• 253.825.491 TL prim üretmifl, bunun 132.862.396TL'sini reasürörlere devretmifl

• Üretilen bu primler karflılı¤ında 40.036.808 TL komisyon ödemifl, reasürörlere devretti¤i primler karflılı¤ında

22.971.479 TL komisyon geliri elde etmifl

• Toplamda 169.486.020TL hasar ödemifl, bu tutarın 70.326.503TL'sini reasürörlerin payı olarak geri almıfl

• Di¤er çeflitli gelir ve gider kalemlerinin hesaba alınması ile -12.187.513 TL teknik zarar etmifltir.
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EN SON GELİŞMELER

2009 YILINDA RAY SİGORTA’DAN 3 YENİ ÜRÜN

Türkiye’de Bir İlk Kadınlara Özel Kasko: PRENSES KASKOPLUS

Ray Sigorta Türk Sigorta flirketleri içinde bir ilki gerçeklefltirerek, kadınlara özel bir kasko ürünü olan

Prenses Kaskoplus’ı piyasaya sundu.

Prenses Kaskoplus ile kadınların trafikte yafladı¤ı sorunları en aza indirmeyi hedefleyen Ray Sigorta,

kadınlara özel olarak hazırladı¤ı ürünü, genifl teminatlarla kadınlara özel hizmetleri ile çıkardı. Kaza oldu¤unda

Prenses Kaskoplus’ın fark yaratan en büyük özelli¤i, sürücülerin araçlarını kaza yerinden alıp, araçlarını

ilk günkü haliyle sigortalıların adresine teslim etmesi. Böylece kadınlar kaza yaptıklarında vakit kaybetmiyorlar,

sadece (212) 444 4 729’u arayarak trafikte bafllarına gelen sıkıntılardan kurtuluyorlar.

Makyaj çantası ve makyaj seti hediyeleri ile sektörde yine bir ilk olan Prenses Kaskoplus, özel

indirimleri ile kadınlara çok daha uygun fiyatlı bir kasko sunuyor.

Prenses Kaskoplus, kadınlara hasar anında ayrıcalıklar sundu¤u gibi kadınların hafta sonu planlarında

ve çocuklarının do¤um günü partisi organizasyonlar›nda da danıflmanlık hizmeti sunuyor. Kadınların

ihtiyaçlarına göre hazırlanan Prenses Kaskoplus, kadınların kendilerini prensesler gibi hissetmesini

sa¤lıyor.
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Ray Sigorta, alıflılmıflın tersine “çok kullan, az öde” diyerek yeni bir kasko ürünü olan Uzun Yol

Kasko’yu çıkardı. Uzunyol Kasko, bir yandan genifl teminat ve hizmet kapsamı ile ticari araçları

güvence altına alıyor, bir yandan da araç sahiplerine birçok avantaj sunuyor. Kampanyaya katılan

ticari araç sahipleri kasko primlerinin yüzde 40'ını geri alıyor, Automatic Hizmeti sayesinde Petrol

Ofisi'nden yakıt alımlarına her ay 10.000 TL kredi sa¤lıyor. Uzunyol Kasko Sigortası, hareket

halindeyken veya dururken sigortalı aracı güvence altına alan bir “full kasko” paketidir.

Sağlık Alanında Yepyeni Bir Ürün : MEDICAL EXPRESS

Ticari Araçlara Özel : UZUNYOL KASKO

Ray Sigorta, kiflileri acil durumlarda kaza veya acil hastalık durumunda garanti altına alacak, kapsamlı

bir Acil Sa¤lık Paketi olan “Medical Express Acil Sa¤lık Sigortası” ürününü çıkardı.

Medical Express Acil Sa¤lık Sigortası, herhangi bir kaza veya acil sa¤lık durumunda kiflilerin kendilerini

güvenceye alması için hazırlanmıfl bir paket üründür. Paket hem Ferdi Kaza teminatlarını, hem de

Acil Tıbbi Tedavi teminatlarını içeren 0-64 yafl arası herkesin faydalanabildi¤i bir ürün olma özelli¤ine

sahiptir.

17



RAY S‹GORTA’NIN SPONSORLUK FAALİYETLERİ

5. Dünya Su Forumu’nun resmi yan etkinliği
olarak tescil edilen “Su Sergisi” Ray Sigorta
güvencesiyle Türkiye’de açıldı.

Amerikan Do¤a Tarihi Müzesi (American Museum of Natural History)

tarafından üretilen ve interaktif uygulamalar ile kurguların yer aldı¤ı Su

Sergisi, dünyaya hayat veren en önemli kaynak olan suyun korunması için

farkındalık yaratmayı amaçladı. Bu amaç do¤rultusunda 5. Dünya Su

Forumu’nun resmi yan etkinli¤i olarak tescil edilen Su Sergisi’nde yer alan

tüm eserler, sergi sürecinden gümrü¤e kadarki yolculu¤u boyunca Ray

Sigorta tarafından yangın, deprem, sel-su basması, hırsızlık, nakliye ve

3. flahıs sigortalarıyla güvence altına alındı.

Coca Cola ve Birleflmifl Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından

yürütülen “Her Damla De¤er Katar” projesi kapsamında Türkiye’ye getirilen

ve sponsorlarları arasında Ray Sigorta’nın da oldu¤u Su Sergisi, “Her Damla

De¤er Katar” projesi çerçevesinde 9 Mart -14 Haziran 2009 tarihleri arasında

‹TÜ Maslak Do¤a Tarihi ve Bilim Müzesi’nde 80.000 kifli tarafından ziyaret

edildi.

Ray Sigorta EMOK Festivalindeydi

Motorsiklet Sürüfl Güvenli¤i ve sigorta bilincini arttırmak amacıyla sponsorluk

sa¤lanan Enduro Motorsiklet Kulübü (EMOK) Festival Organizasyonları

2009 senesinde Bilecik’ te gerçekleflti.  Festival süresince  düzenlenen

etkinliklere çevre halkından 5.000 kiflinin üzerinde katılım sa¤landı. Etkinlik

süresince katılımcılara sigorta konusunda Ray Sigorta standında bilgi verildi.
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Ray Sigorta’nın Online İletişimi

Hızlı, kişiye özel ve uygun fiyatlı sigorta için www.rayexpress.com.tr

19

Ray Express web sitesi ile müflterisine daha fazla yakınlaflan Ray Sigorta, müflteri memnuniyetinin

ön planda oldu¤u bir yaklaflım ile banka, leasing, broker kanallarının yeniden yapılandırılmasına ek olarak

alternatif da¤ıtım kanallarını da devreye aldı. 444 4 729 Ray Sigorta Müflteri ‹letiflim Hattı, 4729 SMS

gibi alternatif da¤ıtım kanallarının yanında, internet penetrasyonu yüzde 37 olan Türkiye’de, internet

kanalını etkin bir satıfl ve pazarlama kanalı olarak kullanmak gerekti¤ine inanan Ray Sigorta,

www.rayexpress.com.tr web sitesi ve internet flubesini müflterilerinin hizmetine açarak tüketiciye

en kolay yoldan ihtiyaç duydukları sigorta ürünlerini en uygun fiyata satın almalarını sa¤lıyor. Türkiye’deki

ilk sigorta satıfl internet sitesi olan www.rayexpress.com.tr, bireysel internet kullanıcılarına ürün

içeriklerini e¤lenceli animasyonlar eflli¤inde anlatarak, sigorta ürünlerini satın almayı kolaylafltırıyor.

Yeni nesil web teknolojileri ve trendlere uygun olarak hazırlanan www.rayexpress.com.tr, hem tasarımı

hem de fonksiyonelli¤i ile internette farklılık yarattı.

Ray Sigorta’nın Kurumsal Web sitesine
2009’da da Ödül

2008 yılında Ray Sigorta kurumsal web sitesi, hem 12. Web

Award Yarıflması'nda “Mükemmellik Standardı” ödülünü Sigorta

ve Finansal Hizmetler gibi iki farklı dalda alan hem de  Kasım

2008'de, International Interactive Media Awards Yarıflması'ndan

en büyük ödül olan “Best in Class” ödülünü Türkiye'ye getiren

www.raysigorta.com.tr,  2009 yılında  Altın Örümcek Web

Ödülleri yarıflmasında ikinci oldu.

2008 yılında geleneksel satıfl kanallarına alternatif satıfl kanallarını

da ekleyerek çok kanallı bir yapıya geçen Ray Sigorta,

Ray Express adını verdi¤i hizmetin internet bölümünü 2009

yılında hayata geçirdi. www.rayexpress.com.tr adlı web sitesi

ile müflterisine internet üzerinden ulaflan Ray Sigorta, web

sitesi ile hareketli flehir yaflamında vakitsizlik sorunu yaflayan

kiflilere en kolay yoldan ihtiyaç duydukları sigorta ürünlerini en

uygun fiyata satın alma olana¤ı sundu.



Acetelere Özel www.rayportal.com.tr Web Sitesi Açıldı

20

Ray Sigorta 2009 Yılında Tüm Acentelerine Masak Eğitimleri
Verdi.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleyi, yasal düzenlemelere uyumun

ötesinde, sosyal bir sorumluluk olarak görmekte olan Ray Sigorta, mayıs ve haziran aylarında

5549 sayılı kanun gere¤ince  hazırlanan MASAK E¤itimlerini Bo¤aziçi Bölgesi, Anadolu Yakası

Bölgesi, Trakya Bölgesi, ‹ç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Adana Bölgesi, Antalya Bölgesi ve

Marmara Bölgeleri acentelerine verdi. Ayrıca Ray Sigorta personeli de bu e¤itimlerde yer aldı.

Ray Sigorta’nın Acente Satış Kanalına Yönelik Faaliyetleri

Ray Sigorta 2009 Yılında Acente sayısını
artırdı.

Ray Sigorta’nın 2008 yılında 522 olan acente

sayısı 2009 yılında 670 acenteye çıkmıfltır. Ray

Sigorta 2009 yılında sanal pos tahsilat uygulaması

ile acente açılıfllarında ilk defa sadece 1.000 TL

teminat ile açılıflları yaparak sektörde öncü

olmufltur. 2009 yılında açılan 200 acenteden 150

adeti sanal pos tahsilat uygulaması ile açılmıfltır.

Sanal pos ile ilgili uygulama 2010 yılında da devam

etmektedir.

Acenteleri ile iletiflimine önem veren Ray Sigorta,

2009 yılında acentelerin kendi aralarında ve flirket

ile daha hızlı, kolay ve kesintisiz iletiflimde

bulunabilmesi için  www.rayportal.com.tr sitesini

kullanıma sundu. Acente portali, içeri¤i ve kullanım

kolaylı¤ı ile acenteleri bilgiye en hızlı flekilde

ulaflmasını sa¤ladı. Forum, anket, e-learning,

sektörel ve flirket içi haberler ile zengin bir içeri¤e

sahip olan site, Raydash uygulaması ile acentelere

hızlı ve kolay eriflim imkânı sa¤ladı.
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Hasar

- 2008’de gerçeklefltirilen hasar ve rücu departmanın operasyonel yapısı ve ifl akıfllarının yeniden yapılandırılması

projesi meyvelerini bu yıl verdi. Bu sayede hem çalıflanların yetkinli¤inin artması ve hem de hasar hizmetlerinde

müflteri memnuniyetinin üst seviyeye çıkması sa¤landı. Dosya sayılarının artmasına ra¤men lokomotif branfllarda

(Kasko,Trafik) ödeme süreleri 2 kat hızlandırıldı. Paralel olarak müflteri flikayetlerinde önemli azalıfllar görüldü.

- Hasar ve rücu departman›n ifl yapıfl fleklinde belirli bir standardın sa¤lanması ve verimlili¤in arttırılması amacıyla

ifl süreçleri ve görev tanımları belirlenerek yazılı prosedürlerimiz oluflturuldu.

- Kasko müflterilerinin hasarsızlıklarını bozmadan ufak çaplı tamir hizmetleri sa¤layan Oto Estetik Hizmeti devreye

alındı.

- Hasar maliyetlerini azaltmak ve do¤ru hasarı ödemek hedefli projelere yenileri eklendi. Özellikle bedeni zararların

tazmini için gelen dokümanların d›fl kaynakl› olarak kontrolünün sa¤lanması, a¤ır hasarlı araçların onarım ihalesine

çıkarılması ve trafik branflı maddi hasarlarında eflde¤er parça tedarik uygulamas›n›n bafllanması sayesinde bu

anlamda önemli aflamalar kat edildi.

- 2008 yıl›nda hayata geçirilen Hızlı Onarım Merkezi Projesi sektörde fark yaratmayı baflardı; acente ve

sigortalılarımızdan gelen olumlu geri dönüfller ile birlikte hizmet a¤ı geniflletildi.

- Ray Sigorta, eylül ayında Marmara Bölgesi’nde gerçekleflen sel ve su basması hasarlarında önemli bir sınavı

baflarılı bir flekilde atlattı. Özellikle bireysel müflterilerimize hasarın hemen ardından verilen avanslar ile

Ray Sigorta sigortalılarının hemen yanında oldu¤unu gösterdi.

Ray Sigorta Raymil Uygulamasına Başladı

Ray Sigorta 2009 yılında acenteleri ile olan iflbirli¤ini uzun vadeli olarak

güçlendirmek için yepyeni bir çalıflmanın ilk adımlarını attı. Sanal pos üzerinden

poliçe kesen acenteler her yaptıkları satıfltan raymil puanı kazanmaya baflladılar.

Acenteler, biriken Raymil puanlar ile  Raymill katalo¤undan çok çeflitli hediyeler

seçme flansını yakaladılar. Raymil uygulaması ile 2009 yılında acente kanalında

sanal pos üzerinden satıfllar arttı.



RAY SİGORTA
SEKTÖRDE
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Bugün Ray Sigorta

Ray Sigorta A.fi. 2009 yıl sonu itibari ile, 8 Bölge Müdürlü¤ü, 1 Bölge Temsilcili¤inde, 258 çalıflanı ile hizmet vermektedir.

2009 yılında, hizmet verdi¤i 698 acente, 322 banka flubesi, 40 broker ve 1.110  anlaflmalı oto servisi,1.636 anlaflmalı sa¤lık kurumu ile hayat
dıflı branfllarda yaklaflık 254 milyon TL prim üretimi gerçeklefltirerek, 59 flirketin faaliyet gösterdi¤i sektörde %2,39'luk pazar payına ulaflmıfltır.

Afla¤ıdaki tabloda çalıflanlarımızın, acentelerimizin, anlaflmalı sa¤lık kurulufllarımızın ve anlaflmalı oto servislerimizin bölgelere göre kırılımı detaylı
bir flekilde verilmektedir:

BÖLGE
MÜDÜRLÜKLERI

ÇALIfiAN
SAYISI

ACENTE
SAYISI

Genel Müdürlük ve Bo¤aziçi 154 55 192 211

Anadolu Yakası 16 116 446 180

Trakya 8 68 213 29

‹ç Anadolu 37 209 327 220

Ege 17 92 188 133

Marmara 6 34 86 107

Güneydo¤u 9 61 70 179

Akdeniz 7 357 108 50

KTTC fiubesi 4 28 1 1

Toplam 258 698 1.636 1110

SA⁄LIK BRANfiI
ANLAfiMALI

KURUM SAYISI

ANLAfiMALI
OTO

SERV‹S SAYISI
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31 ARALIK 2009 31 ARALIK 2008

ADI PAY ORANI PAY TUTARI PAY ORANI PAY TUTARI

TBIH Financial Services Group NV 84,26% 81.750.545 74,26% 57.181.385

Do¤an fiirketler Grubu Holding A.fi. 10,00% 9.702.000 20,00% 15.400.000

Halka Açık 5,74% 5.567.455 5,74% 4.418.615

Toplam 97.020.000 77.000.000

ORTAKLARIMIZ VE YÖNETİM

fiirket’in 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle kayıtlı sermayesi 200.000.000 TL’dir. fiirket, 5 Mart 2009 tarihli 5623 no’lu

yönetim kurulu kararına istinaden kayıtlı sermaye tavanını 100.000.000 TL’den 200.000.000 TL’ye çıkarma kararı almıfl,

kayıtlı sermayenin artıflı 16 Haziran 2009 tarih ve 7333 sayılı Ticaret Sicili gazetesinde tescil ve ilan edilmifltir.

fiirket’in 97.020.000 TL nominal sermayesinin %10’una tekabül eden 970.199.999 adet Do¤an fiirketler Grubu Holding

A.fi.’ne ait hisse 01.09.2009 tarihinde 19.835.740 USD bedel esas alınarak TBIH Financial Services Group NV’ye

satılmıfltır.

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar bulunmamaktadır.

fiirketin Yönetim Kurulu Baflkanı ve üyeleri ile genel müdürü ve yardımcıları flirket hisseleri içerisinde pay sahibi de¤ildir.

ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

ÖZET F‹NANSAL GÖSTERGELER 2009 2008

Toplam Aktifler 239.300.385 270.942.565

Ödenmifl Sermaye 97.020.000 77.000.000

Özkaynaklar 39.822.978 62.244.087

Yazılan Primler 253.825.491 274.518.797

Kazanılmıfl Primler-Net 112.918.819 141.238.290

Gerçekleflen Hasarlar-Net -105.014.847 -108.647.251

Di¤er Teknik Gelir/Gider-Net -1.341.061 -396.911

Faaliyet Giderleri -44.766.820 -38.763.645

Di¤er Teknik Karflılıklardaki De¤iflim -584.493 -555.563

Teknik Bölüme Aktarılan Yatırım Geliri 5.522.562 10.618.465

Teknik Bölüm Dengesi -33.265.840 3.493.385

Net Kar/Zarar -42.555.457 644.563
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KURUMSAL
YÖNETİM



YÖNET‹M KURULU

Karl Fink
Baflkan

Ö¤renim Durumu
Üniversite / ‹flletme

Mesleki Deneyim
• 2007 – devam / Vienna Insurance Group / Genel Müdür

• 2004 - 2007  / Wienner Stastidche Allgemeine Versicherungs / Yönetim Kurulu Baflkanı Yardımcısı

• 1987 - 2004 /Wienner Stastidche, Allgemeine Versicherungs AG Vienna / Yönetim Kurulu Üyesi

• 1979 - 1987 / Interrisk Internationale Versicherungs Aktiengeselleschaft / Yönetim Kurulu Baflkanı

• 1975 - 1979 / Wiener Stadtische Versicherungsanstalt, Viyena / Endüstriyel Riskler

• 1971 - 1975 /  Marubeni Corporation, Tokyo / Berlin Yetkili Temsilcisi

Ofer Yehudai
Baflkan Vekili

Ö¤renim Durumu
Üniversite / ‹ktisat

Mesleki Deneyim
• 2009 – devam / TBIH Financial Services Group N.V / Genel Müdür

• 2006-2009 / TBIH Financial Services Group N.V / Mali ‹fller Genel Müdürü

• 1996 - 2006 / TBIH Financial Services Group N.V / Finansman ve Muhasebe Uzmanı

• 1992 - 1998 / Kost Forer Gabby& Kasierer (Ernest & Young ‹srail) /Serbest Muhasebeci, Mali Müflavir

H. Nüzhet Atabek
Üye ve Genel Müdür

Ö¤renim Durumu
Yüksek Lisans /
‹flletme

Mesleki Deneyim
• 2006 – devam / Ray Sigorta A.fi.

• 2002 – 2005 / Uzel Holding A.fi. / ‹cra Kurulu Üyeli¤i ve CFO

• 1996 – 2002 / Datascope / YK Baflkanlı¤ı

• 1988 – 1995 /  Türk Merchant Bank / Genel Müdür  Yardımcısı

• 1985 – 1988 / Interbank / Müflteri Temsilcisi
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Christopf Wolf
Üye

Ö¤renim Durumu
Üniversite / Hukuk

Mesleki Deneyim
• 2007 – devam / TBIH Financial Services Group N.V / YK Üyesi

• 2003 – 2007 / Vienna Insurance Group / Yatırım Departman Müdür Yrd.

Vladimir Mraz
Üye

Ö¤renim Durumu
Yüksek Lisans/

Üretim Teknolojileri

Mesleki Deneyim
• 1999 – devam / Kooperativa pojist ovna. a.s. – Vienna Insurance Group  / Yön. Kur. Bflk. ve ‹cra Baflkanı

• 1993 – 1999 / Ceska Kooperativa. A.S.  / ‹cra Baflkanı

• 1991 – 1993 / Kooperativa Prag /  fiube Müdürü

• 1987 – 1991 / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta fiirketi / Genel Sigorta Bölüm Müdürü

• 1980 – 1987 / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta fiirketi / Kaza Sigorta Bölüm Müdürü

• 1972 – 1980 / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta fiirketi / Üst Düzey Sigorta Uzmanı

• 1968 – 1972 / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta fiirketi / Zarar Tespit Görevlisi

Taylan Bilgel
Üye

Ö¤renim Durumu
Üniversite/

Maliye - ‹flletme

Mesleki Deneyim
• 1983 – devam / Anadolu Otomotiv Tic. ve San. A.fi. / Murahhas Üye
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Metin AKGÜN
Hasar & Rücu
Genel Müdür Yrd.

Ö¤renim Durumu
Yüksek Lisans/
Endüstri Müh./Kimya Müh.

Mesleki Deneyim
• 1998 – devam / Ray Sigorta A.fi.

• 1996 - 1998  / Botafl YK Üyesi ve Genel  Müdür Yrd.

• 1992 – 1996 / Ray Sigorta A.fi. / ‹zmir Bölge Müdürü

• 1982 – 1992 / Petrol Ofisi A.fi. / Fabrikalar Müdürü

• 1972 – 1982 / Petrol Ofisi A.fi. / ‹zmir Bölge Müdürlü¤ü / Bölge Müdür Yrd.

ÜST YÖNET‹M

Eyüp Kemal DALDAL
Kurumsal Riskler
Direktörü

Ö¤renim Durumu
Yüksek Lisans/‹nflaat ‹flletmecili¤i/
‹nflaat Müh.

Mesleki Deneyim
• 1993 – devam / Ray Sigorta A.fi.

• 1989 -- 1993  / T. Halk Bank A.fi. / Kontrol Amiri

• 1987 – 1989 / Anadolu Endüstri Holding / fiantiye fiefi Yrd.

‹smail YALÇIN
Sat›fl & Pazarlama
Direktörü

Ö¤renim Durumu
Yüksek Lisans/‹flletme

Mesleki Deneyim
• 2007- devam / Ray Sigorta A.fi.

• 2005- 2007 Mondial Assistance / Satıfl ve Pazarlama Direktorü

• 2003 - 2005 Bizitek / Pazarlama Direktörü

• 2001 - 2003 Xerox / OPB Channel Sales Manager

• 1999 - 2001 Biltam / ‹stanbul Bölge Satıfl Müdürü

M. Levent fi‹fiMANO⁄LU
Bireysel Riskler Direktörü

Ö¤renim Durumu
Üniversite / Ekonomi

Mesleki Deneyim
• 2007–  devam / Ray Sigorta A.fi.

• 2006 -2007 / Brian Tracy / Satıfl Organizasyonu Danıflmanı ve E¤itmeni

• 2003 -2005 / Genel Sigorta ve Genel Yaflam Sigorta Acenteli¤i

• 1997 – 2003 / Garanti Sigorta A.fi. / Bölge Müdürü

• 1996 – 1997 / Arpafl Kuyumculuk / Satıfl Müdürü

• 1995 – 1996 / Polisan A.fi. / Satıfl Müdürü

• 1994 -1995  / Rotopafl A.fi. / Ürün Sorumlusu

Tayfun ÖZÇAY
Bilgi Teknolojileri  Direktörü

Ö¤renim Durumu
Yüksek Lisans / Bilg. Müh.

Mesleki Deneyim
• 2006 – devam / Ray Sigorta A.fi.

• 2001 - 2006  / Oyak A.fi. / Smart  Kart Sistemleri Direktörü

• 1999 – 2001 / Garanti Bankası Ödeme Sistemleri / CHIP Müdürü

• 1997 – 1998 / Abank A.fi. / Proje Lideri

• 1994 – 1997 / Akbank A.fi. / Bilgi ‹fllem Uzmanı
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Cem EK‹Z
Mali ve ‹dari ‹fller Direktörü

Ö¤renim Durumu
Üniversite / ‹flletme
Mühendisli¤i

Mesleki Deneyim
• 2006 – 2010 / Ray Sigorta A.fi.

• 1993 – 2006 / Uzel Grubu / Bütçe Raporlama Müdürü

Av. Dr. Azmi SOYDAN
Hukuk Müflaviri

Ö¤renim Durumu
Doktora / Hukuk

Mesleki Deneyim
• 1997 – devam Ray Sigorta A.fi. / Hukuk Müflavirli¤i

• 1978 – 1996  / ‹fl Bankası Sözleflmeli Avukatlık

• 1976 – 1997  / Ray Sigorta A.fi. / Sözleflmeli Avukatlık

• 1958 – 1976 /  Serbest Avukatlık

Asl› ‹SB‹R
‹ç Kontrol Müdürü

Ö¤renim Durumu
Yüksek Lisans / Finans

Mesleki Deneyim
• 2006 – 2010  / Ray Sigorta A.fi.

• 2003 – 2006 / Akbank A.fi. / Müfettifl

• 2002 – 2003 / Ak Emeklilik A.fi. / Yönetici Adayı

Mihriban KARU
‹nsan Kaynaklar› Müdürü

Ö¤renim Durumu
Üniversite / ‹flletme

Mesleki Deneyim
• 2009 – devam / Ray Sigorta A.fi.

• 2007 – 2009 /  Efesan Grup A.fi. / ‹nsan Kaynakları Grup Müdürü

• 2002 – 2004 / Ernest& Young  / ‹nsan Kaynakları Müdürü

• 1998 – 2002 / Andersen. / ‹nsan Kaynakları Müdürü

• 1991– 1998 / Arthur Andersen / Personel Yönetimi Uzmanı
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DENETÇ‹LER

Ahmet Burak SOYSAL
Denetçi

Ö¤renim Durumu
Üniversite / ‹flletme

Mesleki Deneyim
• 2005 – devam  / Do¤an fiirketler Grubu Holding A.fi.  / ‹ç Denetçi

• 2003 - 2005 / BDO Denet Y.M.M. A.fi.  / Denetçi

Suat KAYAHAN
Denetçi

Ö¤renim Durumu
Üniversite / Siyasal Bilimler

Mesleki Deneyim
• 2002- devam / ‹lk Denetim Yeminli Mali Müflavirlik LTD. fiti.

• 1999-2002 / Uzel Holding A.fi. / Vergi Denetim Grup Lideri

• 1986 – 2002 / T.C. Maliye Bakanlı¤ı / Bafl Hesap Uzmanı

Kubilay BOLAYIR
‹ç Denetim Müdürü

Ö¤renim Durumu
Üniversite / Maliye

Mesleki Deneyim
• 2005 - devam / Ray Sigorta A.fi.

• 2002 - 2005 / Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu / Görevli Müfettifl

• 2002 / Bayındırbank A.fi. / Müfettifl

• 2001 - 2002 / Etibank A.fi. / Müfettifl

• 2000 - 2001 / Etibank A.fi. / Yetkili Müfettifl Yardımcısı

• 1998 - 2000 / Etibank A.fi. / Müfettifl Yardımcısı

‹Ç DENET‹M DEPARTMANI
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YÖNET‹M KURULU RAPORU

RAY SİGORTA A.Ş.
2009 HESAP DÖNEMİNE AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Açılıfl ve Baflkanlık Divanını seçilmesi,

2- Genel Kurul tutana¤ının hazır bulunanlar adına, Baflkanlık Divanı’nca imza edilmesine yetki

verilmesi,

3- 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu,denetim kurulu

raporu, ba¤ımsız denetim raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması,incelenmesi ve

onaylanması hakkında karar verilmesi,

4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2009 yılı içerisindeki faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri,

5- Denetim Kurulu üyelerinin 2009 yılı içerisindeki faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri,

6- Yönetim kurulu üye adedi, seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tesbiti

7- Denetim Kurulu Üye adedi. Seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tesbiti

8- Yönetim Kurulunun dönem karının da¤ıtımı hakkındaki teklifinin görüflülerek karara ba¤lanması,

9- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca; Yönetim Kurulu tarafından yapılan

Ba¤ımsız Denetim fiirketi seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,

10- Yönetim Kurulu Üyelerine, flirket konusuna giren iflleri bizzat veya baflkaları adına yapmaları ve

bu nevi iflleri yapan flirketlerde ortak olabilmeleri ve di¤er ifllemleri yapabilmeleri hususunda

Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gere¤ince izin verilmesi,

11- fiirket kar payı da¤ıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

12- 2009 yılı hesap döneminde yapılan ba¤ıfllar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

13- Dilekler ve Kapanıfl

Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantılara Katılım Durumu

2009 yılı boyunca yapılan yönetim kurulu toplantılarında 3 toplantı hariç %100 katılım sa¤lanmıfltır.

11.08.2009 /1310 no.lu toplantıya Taylan Bilgel,

02.11.2009 /1318 no.lu toplantıya Karl Fink-Vladimir Mraz,

03.11.2009 /1319 no.lu toplantıya Taylan Bilgel katılamamıfllardır.
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IK UYGULAMALARI

Çalıflanlarımıza verdi¤imiz de¤erle, çalıflanlarımızın flirketimiz için yarattı¤ı de¤er, birbirini sürekli destekleyen ve besleyen

bir çevrim içerisindedir. Amacımız bu çevrim içerisinde insan kayna¤ının yarattı¤ı de¤er, ortam, koflullar, sistem ve

sistemin potansiyeli ile do¤rudan ba¤lantılı olan insan kayna¤ı potansiyelinin, etkin bir flekilde planlanıp, yönetilmesini

ve sürekli gelifltirilip, iyilefltirilmesini, mevcut enerjinin açı¤a çıkarılmasını ve hedefler do¤rultusunda yönlendirilmesini

sa¤lamaktır.

fiirketimizin misyon, vizyon ve hedefleri do¤rultusunda, temel de¤erlerimiz çerçevesinde objektif ve yetkinli¤e dayalı,

do¤ru ifle do¤ru kifliyi yerlefltirmeyi hedefleyen, bir ifle alma ve yerlefltirme süreci yürütüyoruz. Bu do¤rultuda ifle

aldı¤ımız çalıflanlarımızın kurumsal yapımıza adaptasyonlarını hızlandırmak, mesleki anlamda gerekli alt yapılarını

oluflturmak amacıyla uyum ve geliflim e¤itimleri düzenliyoruz.

Çalıflanların fiirket hedefleri do¤rultusunda çalıflmalarını ve aynı hedefe odaklanmalarını sa¤layan ‘Performans Yönetimi’

sürecimiz; hedef belirleme, izleme, de¤erlendirme, geri bildirim aflamalarını kapsamaktadır. Bu tür bir performans

yönetimi ile çalıflanların objektif de¤erlendirilmelerini ve sistemin terfi, ücret, geliflim ve kariyer planlaması gibi sonuçlarının

etkin ve do¤ru planlanmasını hedefliyoruz.

Çalıflanlarımızın ve müflterilerimizin günden güne de¤iflen, geliflen ihtiyaçları bizlere uzmanlıklarımızı, yetkinliklerimizi

hangi yönde gelifltirmemiz gerekti¤ini göstermektedir. Bu ihtiyaçlar do¤rultusunda çalıflanlarımıza ve ifl ortaklarımıza

sürekli geliflim sa¤layan e¤itimler sunmaktayız.

Tüm bu uygulamaları yönetirken;

• fiirketimizin bugününü ve gelece¤ini vizyonumuz ve temel de¤erlerimiz çerçevesinde güçlü ve hassas olarak

planlayabilecek müflteri odaklı liderler yetifltirmek,

• Irk, etnik köken, milliyet, dil, din ve cinsiyet ayırımını ortadan kaldıran fırsat eflitli¤i ilkesine uygun davranmak,

• Çalıflanlarımıza güvenli, fleffaf, katılımcı, esnek ve sürekli geliflmelerine olanak sa¤layan bir ortam yaratmak,

• Çalıflanlarımızın haklarının, sosyal güvencelerinin, ifl-özel yaflam dengesinin korunmasını gözetmek,

• Çalıflanlarımıza objektif bir performans de¤erlendirme sistemi içinde do¤ru bir kariyer planlaması yaparak verimlilikleri

artırmak,

• Çalıflanlarımızın fiirket içi ve dıflı e¤itimlerle vizyon ve temel de¤erlerimize uygun olarak kendilerini en üst düzeyde

  gelifltirmelerini sa¤lamak,

‹nsan Kaynakları politikamızı oluflturmaktadır.

Dahil Olduğumuz Risk Grubu ile Yapılan İşlemler

fiirket, dahil oldu¤u risk grubunun ve dahil oldu¤u flirketlerle yapt›¤› her türlü sigortac›l›k ifllemlerinde, di¤er üçüncü

kiflilere uygulad›¤› prosedürler ve politikalar› uygulamaktad›r. fiirketin dahil oldu¤u risk grubu ile yapt›¤› ifllemlere iliflkin

bilgiler, mali tablo aç›klamalar›n›n yer ald›¤›, 12.2  ve 45 no.lu dipnotlarda detayl› olarak aç›klanm›flt›r.
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KURUMSAL YÖNETİM

1. Kurumsal Yönetİm İlkelerine Uyum Beyanı

Ray Sigorta A.fi., Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin eflitlik, fleffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk
kavramlarını benimsemifltir ve faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sa¤lamayı hedeflemektedir.
Bu kapsamda, kurumsal yönetim ilkeleri ve etik kurallara yönelik çalıflmalar sürdürülmektedir.

‹lkelerin uygulanmasına iliflkin detaylar afla¤ıda yer almaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Ortaklarla ‹liflkiler Birimi oluflturulmufltur. Bu birimin sorumlusu Ferhat Gücükbel’dir.

Ferhat Gücükbel Ferhat.gucukbel@raysigorta.com.tr (212) 363 25 33

Ortaklarla ‹liflkiler Birimi’nin bafllıca görevleri;

a) Pay sahiplerine iliflkin kayıtların sa¤lıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sa¤lamak,
b) fiirket ile ilgili kamuya açıklanmamıfl, gizli ve ticari sır niteli¤indeki bilgiler hariç olmak üzere pay

sahiplerinin flirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
c) Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, ana sözleflmeye ve di¤er flirket içi düzenlemelere

uygun olarak yapılmasını sa¤lamak,
d) Genel kurul toplantısında, hissedarların yararlanabilece¤i dokümanları hazırlamak,
e) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını

sa¤lamak,
f) Mevzuat ve flirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu

gözetmek ve izlemek,

Bu ba¤lamda, 2009 yılı içerisinde pay sahiplerinden gelen sınırlı sayıda flifahi bilgi talebi ve sorunun
tamamı yanıtlanmıfl, ilgili bilgiler gizli veya ticari sır niteli¤inde olanlar hariç olmak üzere pay sahiplerine
verilmifltir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2009 yılı içerisinde flirketimize pay sahiplerinden direkt olarak sınırlı sayıda bilgi talebi gelmifltir.
2009 yılında pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin tamamı karflılanmıfltır. Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK) tebli¤i uyarınca ‹stanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yapılan Özel Durum Açıklamaları
ile hak sahiplerinin flirket hakkında bilgilenmesi sa¤lanmıfltır. Tüm bu açıklamalara flirketimizin web
sayfasından da ulaflılması mümkündür.
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Ana sözleflmede özel denetçi atanması talebi bir hak olarak düzenlenmemifl olmakla birlikte, Türk

Ticaret Kanunu hükümlerince flirket hisselerinin %5 ve daha fazlasına sahip olan pay sahipleri

tarafından kullanılabilmektedir. Ancak, bu hususta flimdiye kadar flirketimize ulaflan bir talep olmamıfltır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde flirketimizin 2008 yılına iliflkin Ola¤an Genel Kurul’u 3 Haziran 2009 tarihinde,

yapılmıfltır. Toplantıya davet ana sözleflmemize uygun olarak Türkiye çapında yayın yapan Milliyet

Gazetesi, Radikal Gazetesi ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde  yayınlanmıfltır. Ayrıca, Yönetim

Kurulunun Genel Kurula iliflkin daveti Nama yazılı pay sahiplerine Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili

hükümlerine göre süresi içinde yapılmıfltır.

Ola¤an Genel kurulumuza iliflkin olarak hazırlanan dökümanlar, 2008 yılı Faaliyet Raporu, denetçi

raporları ile yönetim kurulunun 2008 faaliyet karına iliflkin teklifi Genel Kurul tarihinden on befl gün

öncesinde sayın hissedarlarımızın emrine amade bulundurulmufltur.

Ola¤an Genel Kurul Toplantısı’nda, hissedarlarımızdan herhangi bir öneri gelmemifltir. Genel Kurulda

açık oylama yapılmıfltır.  Genel Kurulda alınan kararlarda toplantı nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine

tabi olup, söz konusu toplantı nisabı %94 oranında sa¤lanmıfltır.

Genel Kurul tutana¤ı isteyen ortaklarımıza gönderilmek maksadıyla flirket merkezinde bulundurulmufltur.

fiirket Ana Sözleflmesi’nde fiirketin bölünme, önemli tutarda mal varlı¤ı satımı, alımı, kiralanması

gibi kararların genel kurul tarafından alınmasını öngören bir madde yer almamaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

fiirket hisse senetleri üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu de¤ildir. Hissedarlarımız, azınlık

paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamıfllardır. Birikimli oy

kullanma yöntemine dair bir uygulama bulunmamaktadır.

6.Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

fiirketimizin karına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

fiirketimizin ana sözleflmede yer alan kar da¤ıtım esasları dıflında, kamuya açıklanmıfl kar da¤ıtım

politikası bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulumuz kar da¤ıtım tekliflerini Genel Kurul onayına

sunarken pay sahiplerimizin beklentileri ile fiirketimizin büyüme gere¤i arasındaki hassas dengeyi

gözetmektedir.

Kar da¤ıtımının TTK ve Sermaye Piyasası’nın yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde yapıldı¤ı ‹MKB’ye

gönderilen periyodik mali tablolarımız ve ba¤ımsız denetim raporlarımızın ilgili dipnotlarında da

açıklanmaktadır.

fiirket ana sözleflmemizde kar payı avansı da¤ıtılmasına yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.
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7. Payların Devri

fiirket ana sözleflmesinde, “Bir gerçek veya tüzel kiflinin sermayenin %10 veya daha fazlasını temsil

eden payları edinmesi ile bir orta¤a ait payların fiirket sermayesinin %10 unu,%20 sini,%33 ünü

yada %50 sini aflması sonucunu do¤uran hisse edinimleri ve bir orta¤a ait payların yukarıdaki oranların

altına düflmesi sonucunu veren hisse devirleri Hazine Müsteflarlı¤ının iznine tabidir. Bu hükme aykırı

olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. ‹ntifa hakkı ile oy hakkının edinilmesinde de

yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır” hükmü bulunmaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

fiirket Bilgilendirme Politikamızın amacı, ticari sır niteli¤inde ve henüz kamuya açıklanmamıfl bilgiler

hariç olmak üzere, fiirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, do¤ru, eksiksiz

ve anlaflılabilir bir flekilde kamuya duyurulmasıdır.

fiirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde yetkili olan kifliler;

‹sim Unvan Tel          E-mail
H.Nüzhet Atabek Genel Müdür (212) 363 26 46 nuzhet.atabek@raysigorta.com.tr
Dr. Halil Yolcu Mali ‹fller Dir. (212) 363 26 24 halil.yolcu@raysigorta.com.tr

9. Özel Durum Açıklamaları

fiirketimiz, 2009 yılı içinde 32 adet özel durum açıklaması yapmıfltır. Yaptı¤ımız özel durum

açıklamalarıyla ilgili olarak SPK veya ‹MKB tarafından ek açıklama istenmemifl olup, zamanında

yapılmamıfl bir özel durum açıklamamız bulunmamaktadır. fiirketimizin yurtdıflı borsalara kote edilmifl

hisse senedi bulunmamaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

fiirketimizin Web sitesi,  www.raysigorta.com.tr  adresinde bulunmaktadır. fiirketimizin web sayfası

üzerindeki Yatırımcı ‹liflkileri bölümünde, fiirketimizin Ortaklık Yapısı, Misyon, Vizyon ve De¤erlerimiz

Yönetim Kurulu Listesi, Ana Sözleflme, Mali Tablo ve Ba¤ımsız Denetim Raporlarımız, Genel Kurul

Toplantıları ile ilgili bilgiler ve Faaliyet Raporlarımıza ait bilgiler yer almakta, Özel Durum açıklamalarına

ulaflılabilmektedir. fiirket antetli ka¤ıdında, internet sitesinin adresi yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Pay Sahipleri

fiirketimizin hakim pay sahipleri arasında gerçek kifli bulunmamaktadır. Ayrıca ‹stanbul Menkul

Kıymetler Borsası’nda üçer aylık dönemlerde ilan edilen dipnot açıklamalarında flirketimizin ortaklık

yapısı hakkındaki güncel bilgilere yer verilmektedir.
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12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişiler
fiirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçileri, Genel Müdür Yardımcıları, Direktörler, Mali ve ‹dari

‹fller Müdürü, ‹ç Kontrol Müdürü, ‹ç Denetim Müdürü ve bu bölümlerin tüm personeli, bunların

dıflında mesleklerinden veya faaliyet konularından dolayı görevleri süreci içerisinde bilgi sahibi olan

gerçek ve tüzel kiflileri bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kiflilere menfaat sa¤lamak amacıyla

kullanımları yasaklanmıfltır.

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahiplerini oluflturan, pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluflları ve tedarikçilerimiz; kamu

açıklamalarına, yasal düzenlemelere ve özel açıklamalara ek olarak, flirketimiz ile ilgili bilgilere internet

sitemiz vasıtasıyla ulaflabilmektedirler.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Ana sözleflmede, menfaat sahiplerinin flirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer

almamaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası
fiirketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları:

• ‹nsan kaynaklarında, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz, eflit koflullardaki

kiflilere eflit fırsat sa¤lanır, ücretlendirme ve terfide performans ve verimlilik esas alınır ve açık

kapı politikası izlenir.

• Verilen görevleri ifa edebilmeleri için gerekli profesyonel niteliklere haiz olanlar yönetici seçilir.

• ‹fl yerinde, çalıflanlara güvenli ve sa¤lıklı bir çalıflma ortamı ve kariyerlerini gelifltirme imkanı

sa¤lanır.

fiirketimizin insan kaynakları birimi çalıflmalarını yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütmektedir.

‹nsan kaynakları politikalarımızın detayları, kamuya duyurulan etik kurallarımızın içinde yer alm›flt›r.

Çalıflanlar ile iliflkileri yürütmek üzere temsilci atanması uygulaması bulunmamaktadır.

Çalıflanlar tarafından ayrımcılık konusunda herhangi bir flikayet olmamıfltır.

16.Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

fiirketimizin fiili faaliyet konusu sigortacılık olup müflterilerimiz acentelerimiz ve sigortalılarımızdır.

Acentelerle iliflkilerimiz Sat›fl ve Pazarlama direktörlükleri baflta olmak üzere ilgili tüm teknik

departmanlar ve bizzat Yöneticiler tarafından sürdürülmektedir.
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Acentelerin poliçe üretimi real-time on-line sigortacılık programı üzerinden sa¤lanmaktadır.

Acentelerimiz ayr›ca Genel Müdürlük haricinde Bo¤aziçi, Anadolu, Trakya, ‹ç Anadolu, Ege, Güneydo¤u

Anadolu, Akdeniz ve Marmara’da bulunan Bölge Müdürlüklerimizden ve Kıbrıs fiubemizden hizmet

alabilmektedir.  Acente maliyetlerini düflürmek, iletiflim hızını arttırmak ve kesintisiz hizmet verebilmek

amacıyla Acentelerimize web tabanlı ve mobil uygulamalar üzerinden hizmet verilmesi tercih

edilmektedir.

Acentelerimiz, web portalı ve www.rayportal.com.tr sayesinde tüm portföyünü takip edebilmekte,

poliçe ve hasar dosyası bazında tahsilat ve hasar bilgilerini inceleyebilmektedir.  Her hasar ihbarı

günlük olarak Acenteye elektronik ortamda bildirilmektedir.  Haftada üç kere acenteye ait hasar

dosyalarının eksik evrak bilgileri takip amacıyla acenteye elektronik ortamda iletilmektedir.  Bu bilgiler

sayesinde Acentenin hasar dosyası hakkında bilgilenmesi ve Sigortalımıza yardımcı olma olana¤ı

sa¤lanmaktadır.

Sigortalılarımız kasko ve trafik hasar dosyaları ile ilgili detayl› bilgilere fiirketimizin web sitesinden

ulaflabilmektedir. Ayr›ca sms ve e-mail yoluyla da bilgi alabilmektedirler. Cep telefonlarının ve e-mail

adreslerinin bildirilmifl olması halinde poliçe bitifl tarihleri ücretsiz olarak Sigortalılarımıza

hatırlatılmakta ve acentesini araması için acente telefon numaraları iletilmektedir.

Dileyen sigortalımız yedi gün yirmi dört saat dünyanın neresinde olursa olsun SMS mesajı ile trafik

ve kasko hasar dosya bilgilerini sorgulayabilmektedir.

fiirketimiz bireysel poliçelerde sigorta teminatına ilave olarak Sigortalılarımızın yaflam kalitesini

yükseltici hizmetler sunmayı ilke edinmifltir. Bu amaçla 1997 yılından beri Sigortalarımıza asistans

hizmetleri sunulmaktadır. Asistans hizmetlerinin kapsamı ve asistans ihtiva eden ürün adedi

Sigortalılarımızın ihtiyaçları do¤rultusunda sürekli arttırılmaktadır. fiirketimizin asistans hizmetlerinin

sunuldu¤u Ray Kulüp hizmetleri sektörümüzde önemli bir marka haline gelmifltir.

Sigortalılarımız satıfl öncesi ve sonrası süreçle ilgili herhangi bir flikayetini fax, telefon, e-mail ve web

sitemiz üzerinden fiirketimize intikal ettirebilmektedir.  Tüm flikayetler Müflteri memnuniyet birimi

arac›l›¤›yla Üst Yönetim tarafından takip edilmekte olup her flikayetin cevaplanması zorunludur.

Tedarikçilerimizle olan iliflkilerde ise fiirket ihtiyaçları ve menfaatleri gözetilmekte ve satın almalarda

Yönetim Kurulu’nca onaylanmıfl flirket prosedürleri uygulanmaktadır.

17.Sosyal Sorumluluk

fiirketimiz, faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirlili¤inin önlenmesi ve do¤al kaynaklarının

korunması konularındaki sorumluluklarının yerine getirilmesini gözetmektedir.

Dönem içerisinde çevreye verilen zararlardan dolayı flirket aleyhine açılmıfl dava bulunmamaktadır.
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BÖLÜM IV- YÖNET‹M KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

fiirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri;

Üye Görev
Karl Fink         Baflkan

Ofer Yehudai Baflkan Vekili

Christoph Wolf                               Üye

Taylan Bilgel Üye

Vladimir Mraz            Üye

H.Nüzhet Atabek  Üye -Genel Müdür

fiirketimizde Yönetim Kurulu Baflkanlı¤ı ve Genel Müdürlük görevleri farklı kifliler tarafından

yürütülmektedir.

Ana sözleflmemizin 15. maddesinde; Yönetim Kurulu üyelerimizin görev sürelerinin en fazla 3 yıl

olabilece¤i ve üyelerin 3 yılda bir Genel Kurul tarafından belirlenece¤i belirtilmifltir.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda “Sigorta fiirketleri ve Reasürans fiirketlerinin Yönetim Kurulları

Genel Müdür dahil befl kifliden, denetçiler ise iki kifliden az olamaz, Genel Müdür Yönetim Kurulu’nun

do¤al üyesidir.” denilmektedir.  fiirketimiz Yönetim Kurulu toplam 6 üyeden oluflmaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

fiirketimiz yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda belirtilmifl olan

flartlara uygundur.

Yönetim kurulu üyelerinin niteliklerine iliflkin olarak fiirket ana sözleflmesinde hüküm yer almamakla

birlikte, yönetim kurulu üyelerinin, belirtilen yasaya göre;

• Ço¤unlu¤unun en az dört yıllık yüksek ö¤renim görmüfl olması ve sigortacılık, iktisat, iflletme,

muhasebe, hukuk, maliye, matematik, istatistik, aktüerya veya mühendislik alanlarında en az

üç yıl deneyimi olan kiflilerden seçilmesi flarttır.

Belirtilen yasaya göre; flirket kurucularının,

• Müflis veya konkordato ilan etmifl olmaması,

• Bir sigorta veya reasürans flirketinin kurucusu veya orta¤ı olmanın gerektirdi¤i malî güce ve

itibara sahip bulunması,

• Tasfiyeye tâbi tutulan finansal kurulufllarda ve hakkında 20 nci maddenin ikinci ve üçüncü

fıkrası hükümleri uygulanan flirketlerde oy hakkının ya da sermayesinin do¤rudan veya dolaylı

yüzde on ve daha fazla bir oranda veya bu oranın altında olsa bile denetim ve yönetime etkili

olabilecek flekilde denetim ve yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren pay sahibi olmaması,
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• Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa u¤ramıfl olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık

mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm

edilmemifl yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüflvet, hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz

kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıfltırma, suçtan

kaynaklanan malvarlı¤ı de¤erlerini aklama, Devlet sırlarını açı¤a vurma veya vergi kaçakçılı¤ı

suçlarından dolayı hüküm giymemifl olması gerekmektedir.

Bunun dıflında yönetim kurulu üyelerinin niteliklerine iliflkin olarak fiirket ana sözleflmesinde hüküm

yer almamakla birlikte, yönetim kurulu üyelerinin;

• fiirketin faaliyet gösterdi¤i alanlar ve yönetim konusunda bilgi ve deneyimi olan,

• Mali tablo ve raporları okuma ve analiz etme yetene¤ine sahip,

• fiirketin tabi oldu¤u hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiyi haiz,

• Yönetim kurulu toplantılarına katılma irade ve imkanına sahip olan,

kiflilerden seçilmesine özen gösterilmektedir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

fiirketimizin misyonu, “Amacımız, çok kanallı yapımızı içeren inovatif süreçlerle kurum ve bireylerin varlık

ve zaman kaybetme endiflelerini gidermek.”Vizyonu ise “Müflterilerizin varlık ve zaman kaybetme

endiflelerini  gidermek için, daha fazla bilgi  ve özel sigorta hizmetini, onların ihtiyaçlarına uygun olarak

en yüksek standartta arz etmektir.” fiirketimizin planları do¤rultusunda yöneticilerimiz tarafından oluflturulan

stratejik hedefler, de¤erlendirilmek üzere yönetim kurulumuzun onayına sunulmaktadır.

fiirketimizin belirlenen hedeflere ulaflıp ulaflmadı¤ı, yönetim kurulumuz tarafından düzenlenen toplantılarda

de¤erlendirilmekte olup, fiirketimizin faaliyet sonuçları ve performansı hazırlanan ayrıntılı raporlar

incelenerek gözden geçirilmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

T.C Baflbakanlık Hazine Müsteflarlı¤ınca, 2004 yılında yayınlanan  Sigorta ve Reasürans fiirketlerinin

‹ç Denetim Sistemlerine ‹liflkin Genelge ile sigorta flirketlerinde iç denetim sisteminin kurulması ve

gelifltirilmesine iliflkin hususlar düzenlenmifl, iç denetimin kapsamı, iç denetim sistemi ile ilgili usul ve

prosedürler, iç denetçilerin çalıflma esasları ile uygulanacak ilkeler ve Yönetim Kurulu’nun sorumlulukları

açıklanmıfltır.  Genelgede flirket faaliyetlerinin kapsam ve yapısıyla uyumlu, de¤iflken koflullara cevap

verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte iç denetim sistemi oluflturulması ve 1 Ocak 2005 tarihinden

itibaren iç denetim birimlerinin faaliyete geçirilmesi zorunlu tutulmufltur.  ‹ç Denetim biriminin Yönetim

Kurulu’na ba¤lı olarak çalıflması öngörülmüfl ve bu birimde münhasıran çalıflmak üzere yeterli sayıda

iç denetim elemanı ve bu birimden sorumlu müdür istihdam etmek zorunlulu¤u getirilmifltir.

Öngörülen yasal düzenlemeler çerçevesinde fiirketimizce ‹ç Denetim Departmanı kurularak faaliyete

geçirilmifltir. Ray Sigorta A.fi. ‹ç Denetim Departmanı söz konusu genelge hükümleri gere¤ince; fiirketin

tüm birimlerinin faaliyetlerinin sigortacılık mevzuatı, flirket ana sözleflmesi, flirketin iç yönergeleri ile iç

denetime yönelik yazılı prosedürleri çerçevesinde yürütülmesinin kontrol ve denetiminden sorumludur.

‹ç Denetim Departmanı tarafından düzenlenen raporlar iç sistemlerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

taraf›ndan, Yönetim Kurulu ve üst yönetime sunulmakta, gerekti¤inde Hazine Müsteflarlı¤ına da

gönderilmektedir.
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Genelgede belirlenen hedeflere yönelik olarak fiirketimizdeki iç denetim sistemi prosedürlerinin

yazılı hale getirilmesi ve ifl akıfl prosedürlerinin güncellenmesi ile yetki ve sorumlulukların yeniden

yapılandırılmasına yönelik çalıflmalar gerçeklefltirilmifltir.

T.C. Baflbakanlık Hazine Müsteflarlı¤ı tarafından yayımlanan 21 Haziran 2008 tarihli “Sigorta ve

Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin ‹ç Sistemlerine ‹liflkin Yönetmelik” ile de, Türkiye'de kurulmufl

sigorta ve reasürans flirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmufl sigorta ve reasürans flirketlerinin

Türkiye'deki flubeleri ile emeklilik flirketleri bünyesinde kurulacak ‹ç Kontrol, Risk Yönetim ve ‹ç

Denetim sistemlerine, ve bunların iflleyifline iliflkin usul ve esaslar düzenlenmifltir. Bu yönetmeli¤e

göre, fiirketler, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi ve kontrolünün sa¤lanması amacıyla, faaliyetlerinin

kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve de¤iflen koflullara uygun, tüm bölge müdürlükleri ve birimleri ile

yürürlü¤e konulan düzenlemelerde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yeterli ve etkin iç

sistemler kurmak, iflletmek ve gelifltirmekle yükümlüdürler. Bu yönetmelik çerçevesinde, iç kontrol

sisteminin yapılandırılması ve flirketin gelecekteki nakit akımlarının ihtiva etti¤i risk ve getiri yapısını,

buna ba¤lı olarak faaliyetlerin niteli¤ini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerekti¤inde

de¤ifltirmeye yönelik olarak belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla, maruz

kalınan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini sa¤layan risk yönetim

sistemi ‹ç Kontrol Birimi tarafından koordine edilmektedir.

Ray Sigorta A.fi. risk yönetimi ve iç kontrol sistemi ve bu sistemlerin denetlenmesi açısından

fiirketimiz de¤erinin maksimum kılınmasını hedeflemektedir. Ülkemiz sigorta sektörü tarafından da

uygulanması amaçlanan Avrupa Birli¤i Solvency II düzenlemelerindeki risklerin ölçülebilirli¤i, risk

yönetimi ve fleffaflık bafllıkları altında ele alınan kriterlere maruz kalınan risklerin do¤ru yönetilebilmesi

(sürdürülebilir iflletme performansı) açısından bakıldı¤ında iflletme faaliyetlerinin ve süreçlerinin

izlenmesi, denetimi ve gerekli önlemlerin alınması önem kazanmaktadır. Bu nedenle sistemli bir

flekilde yürütülen iç denetim süreci iflletmeye de¤er katan bir iflletme fonksiyonu olmakta ayrıca,

globalleflme ile birlikte artan rekabet flartlarında uyum ve süreç odaklı ve etkinli¤in artırılmasına

yönelik iç denetim uygulamaları öne çıkmaktadır. Bu kapsamda etkinlik ve verimli¤in istenilen

seviyede muhafaza edilmesi amacıyla tespit edilen hususlar çerçevesinde mevcut iflleyiflte de¤ifliklikler

yapılması ve sürekli kontrollerin tesis edilmesine yönelik muhtelif çalıflmalar gerçeklefltirilmifltir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

fiirket ana sözleflmesinde belirtildi¤i gibi, Yönetim Kurulu, flirketin yönetimi ve dıflarıya karflı temsili

görevlerini yerine getirmektedir. fiirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları yönetim

kurulunca tespit edilip, usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları ana sözleflmede belirlenmifltir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Anasözleflmemizin 16.maddesinde, Yönetim Kurulu’nun flirket iflleri gerektirdikçe toplanaca¤ı, ancak

en az üç ayda bir, yasada öngörülen sıklıkta toplanmanın zorunlu oldu¤u belirtilmifltir.

Toplantı yeri flirket merkezidir. Yönetim Kurulu kararı ile baflka bir yerde de toplanılabilir.

Toplantılarda görüflülecek ifller, bir gündem ile toplantıdan önce üyelere tebli¤ edilir.
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Yönetim Kurulu gündemi ola¤an olarak afla¤ıdaki konulardan oluflmaktadır;

• Bir önceki ayın amme alacaklarının ödeme durumu

• Bir önceki ay faaliyet sonuçları

• Ekonomideki geliflmeler.

• Yasal düzenlemelerdeki geliflmeler (vergi mevzuatı vb).

• fiirketin genel performansı

• fiirketin mali durumu

• Personel ücret politikaları.

• Denetim raporlarının de¤erlendirilmesi.

• Bütçe ve ifl planlarının görüflülmesi.

Yapılan yönetim kurulu toplantılarında kararlar, flu ana dek toplantıya katılan üyelerin oybirli¤i ile

alınmıfl olundu¤undan toplantıda farklı görüfl açıklanan konulara iliflkin herhangi bir oy gerekçesi

olmamıfltır.  Ayrıca, sürekli görüfl alıflverifli içinde olan üyelerce toplantılarda zapta geçirilmesi gereken

bir soru da yöneltilmemifltir.

Yönetim Kurulu üyelerine sa¤lanan a¤ırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK’nun yasakladı¤ı hususlar dıflında kalmak flartıyla, TTK’nun

334. ve 335. maddelerinde yazılı ifllemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul’dan izin alınmaktadır.

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

fiirketimizde, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sa¤lıklı olarak yerine getirmesi amacıyla,

SPK’ nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite (Denetim Komitesi)

oluflturulmufltur. Denetim Komitesi üyeleri görevlerinin gerektirdi¤i niteliklere sahip olan kifliler olup,

Yönetim Kurulumuzun icra fonksiyonu olmayan ve murahhas aza sıfatını taflımayan üyeleri arasından

seçilmifllerdir. Denetim Komitesi Baflkanı, (ayn› zamanda iç sistemlerden sorumludur) icracı olmayan

yönetim kurulu üyesidir.

Denetim Komitesi faaliyetlerini çalıflma usul ve esaslarının belirlendi¤i “Denetim Komitesi

Yönetmeli¤i”ne uygun olarak yürütmekte olup, yılda en az 4 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını

yönetim kuruluna yazılı olarak sunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına yönelik

çalıflmalarımız devam etmektedir.

26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

fiirket ana sözleflmemizde yer aldı¤ı üzere, Yönetim Kurulu üyelerimize bu sıfatları dolayısıyla ödenen

huzur hakları ve ücretler Genel Kurul tarafından tespit edilmektedir.

Yönetim Kurulu’nun mali haklarının belirlenmesinde, fiirket performansı göz önünde bulundurulmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz fiirketimizden do¤rudan veya dolaylı olarak nakdi veya gayrinakdi kredi

kullanmamakta, üyeler lehine kefalet vb teminatlar verilmemektedir.
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MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM :

Ray Sigorta A.fi.'nin temel de¤erleri; yaratıcılık, müflteri odaklılık, ticari sa¤duyu, pozitif düflünmek,

baflarma azmi, geliflime açıklık, etkili iletiflim ve etik anlayıflıdır.

Yöneticilerimiz ve calıflanlarımız her türlü iliflkilerinde ve ifllerinde bu temel de¤erleri gözeterek,

flirketimizin ve pay sahiplerinin itibarını en yüksek düzeyde tutmak için üzerlerine düfleni yapmaktadır.

Kurumsal yönetiflim anlayıflımız kapsamında, bireysel ve kurumsal risklerimizin sürekli artan bir

verimlilikle yönetilmesini destekleyen organizasyon modelleri ile calıflmaktayız.

MADDE 2 - FAALİYETLER:

Müflterilerimizin memnuniyetlerini en üst düzeyde sa¤layarak, hissedarlarımıza de¤er yaratabilmek

için elementer alandaki sigortalama iflimizi en verimli flekilde gerçeklefltirmek adına:

• fiirket faaliyetleri yürürlükteki yasal mevzuat, ana sözleflme, iç düzenlemeler ve oluflturulan

politikalar esas alınarak yürütülür.

• Kayıt dıflı faaliyetler yasaktır; ifl kayıtlarının do¤rulu¤u ve tutarlılı¤ı esastır.

• fiirketin faaliyetlerinin yasal mevzuat ve iç düzenlemelere uygunlu¤unun izlenmesi için yapılan

iç denetim çalıflmalarına ve iç kontrol çal›flmalar›na tüm calıflanlar iflbirli¤i yapmak suretiyle

destek verir.

MADDE 3 - TARAFLAR:

3.1. Müşteriler:

Müflteri Odaklı olmamız, Ticari Sa¤duyu ile düflünmemiz ve Etkili ‹letiflimimiz müflterilerimizle

en üst düzeyde iflbirli¤i kurabilmemizin temelini oluflturur.

• Müflterilerle iliflkilerin istikrarlı ve uzun süreli karflılıklı menfaatlere dayalı olması gözetilir.

• Müflteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam anlamıyla karflılanması için, uygulanan prosedürlerle, bilgi

teknolojilerine yapılan yatırımlarla müflteri davranıflları sürekli olarak izlenir, böylelikle müflteri

memnuniyetinin en üst seviyelere çekilmesi birincil olarak hedeflenir.

• fiirketin gizli ve ticari sır niteli¤indeki bilgileri ve müflterilere ait bilgiler gizli tutulur. Gizli ve özel

bilgiler gerekli ve onaylı oldu¤unda veya yasal ve profesyonel gereklilikler oldu¤unda acıklanır.

RAY S‹GORTA ETİK KURALLARI
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3.2. Çalışanlar:
Calıflanlarımıza özlük haklarını tam ve do¤ru biçimde iletir; sa¤lıklı, güvenli ve verimli bir calıflma

ortamı sunmayı amaclarız.

• ‹nsan Kaynakları politikamız ırk, etnik köken, milliyet, dil, din ve cinsiyet ayrımını ortadan kaldıran

fırsat eflitli¤i ilkesine dayanmaktadır. Eflit koflullardaki kiflilere eflit fırsat sa¤lanır, ücretlendirme

ve terfide performans, verimlilik, beceri ve deneyim esas alınır ve açık kapı politikası izlenir.

• fiirketimizin temel de¤erleri ve vizyonu çerçevesinde lider yetifltirmeye odaklı bir yönetim anlayıflı

benimsenmifltir.

• Çalıflanlara güvenli, katılımcı ve baflarma azmini aflılayan, esnek bir calıflma ortamı sa¤lanması,

flirket bünyesinde etkin iletiflimin teflvik edilmesi, e¤itim ve istihdam, sosyal güvence ve özel

yaflama saygı gösterilmesi flirketimizin önem verdi¤i temel hususlardır.

• Çalıflanların bireysel ve mesleki konularda e¤itilmesinin yanı sıra; ilk yardım, deprem, yangın ve

di¤er do¤al afetler konusunda e¤itilmeleri de sa¤lanır.

3.3. Toplum:

Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması faaliyetlerinde duyarlı davranır ve uygun

faaliyetlerde rol almaya calıflırız.

• Çalıflanlarımızın bireysel geliflimleri için gerekli planlamaları yapmanın yanı sıra tüm calıflanlar

sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları

konularında desteklenirler.

• Çevrenin ve do¤al hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sa¤lı¤ı konularında duyarlı olunur

ve kurallara uyulur.

• fiirketin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla projeler gelifltirilir ve bu amaçla calıflan

kurulufllarla iflbirli¤i yapılır.

3.4. Menfaat Sahipleri:

‹fl süreklili¤imize öncelikle önem vererek, ortaklarımıza de¤er yaratma hedef do¤rultusunda,

yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlı büyümeyi hedefleriz.

• Finansal disiplin ve hesap verebilirlik kapsamında çalıflır, flirketimizin kaynak ve varlıklarını,

zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz.

• Kamuya yaptı¤ımız acıklamalarda ve hissedarlarımıza stratejilerimiz, yatırımlarımız, risk profilimiz

ve mali tablolarımız ile ilgili zamanında, do¤ru ve tam bilgi veririz.

• fiirketin yaptı¤ı ba¤ıfllar, tüm menfaat sahiplerine ve kamuya usulüne uygun olarak duyurulur.

3.6. Rakipler:

Sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet ederek haksız rekabetten kaçınırız.

• Serbest rekabeti kısıtlayıcı davranıfllardan kacınırız, rakipleri ya da ürünlerini kötülemeyiz ve yanıltıcı

reklam yapmayız.



MADDE 4 - ŞİRKET ÇIKARLARI:

• Hiçbir calıflan, pay sahipleri aleyhine sonuç do¤urabilecek baskılara boyun e¤mez. Maddi menfaat

kabul etmez.

• Çalıflanlar, flirket iflleri ile ilgili do¤rudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sa¤layamaz

ve flirketin ifl iliflkisinde oldu¤u flahıs veya firmalardan borç kabul edemez.

• Çalıflanlar, iflle ilgili kararlarda sadece flirketin cıkarlarını gözetir, bireysel ve ailevi menfaatleri

dikkate almazlar.

• Çalıflanlar, her zaman ticari sa¤duyu ile hareket ederler. fiirket harcamalarına azami özeni

göstererek, tasarruf ve maliyet bilinci içinde ifl görürler.

MADDE 5 - İŞ AHLAKI VE DAVRANIŞLAR:

• Tüm calıflanlar görevlerini sorumluluk alarak ve hesap verecek flekilde yürütür.

• Çalıflanlar, aralarındaki iliflkilerde, karflılıklı saygıya dayalı etkili iletiflim, güven ve iflbirli¤ini esas alır.

• Siyasi, sosyal ve dini görüfller calıflma ortamında ifade edilmez ve tartıflılmaz.

• fiirketin kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılamaz, flirket

dahilinde siyasi faaliyet yürütülemez, siyasi partilere ba.ıfl yapılamaz ve siyasi kampanyalara

destek verilemez.

• Çalıflanlar, prensip olarak, flirket dıflında ikinci bir iflte calıflamaz. Ancak, calıflanların sosyal

sorumluluklarını yerine getirmesi teflvik edilir. Bu amaçla, ‹nsan Kaynaklarına bilgi vermek

suretiyle, kamu hizmeti yapan bir dernek, vakıf, meslek veya e¤itim kuruluflunda görev alabilir.

MADDE 6 - ŞİRKET BİLGİLERİ VE ÜÇÜNCÜ SAHIŞLAR:

• Gizli ve ticari sır niteli¤indeki bilgilerin hangi formatta olursa olsunlar ücüncü flahıslara kasıtlı

ya da kasıtsız olarak aktarılmaması, korunması ve güvenli bir flekilde saklanması için gereken

tüm tedbirler alınır. Tüm calıflanlarımız bilgi ve belgelerin tanımlanması, da¤ıtımı, ço¤altımı,

korunması ve yok edilmesi ile ilgili kurallara uymakla yükümlüdür. Herhangi bir hassas bilgi

üçüncü bir flahsa aktarılmadan önce, gizlili¤in korunması için taahhütte bulunmanın ya da

korunmaya yönelik baflka özel tedbirler almanın gerekip gerekmedi¤inin belirlenmesi için

Hukuk Müflavirli¤i Departmanına danıflılır.

• Çalıflanlar, flirket hakkındaki gizli ve kamuya acık olmayan bilgileri kendileri ve baflkaları lehine

kullanamaz.

• fiirketin saygın imajının korunması ve gelifltirilmesi için tüm calıflanlar üzerlerine düflen sorumlulukları

yerine getirir. Bu çerçevede, tüm calıflanlar kiflisel hal ve davranıfllarının, kanunlar ve genel ahlak

kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.

• fiirketin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıfl bilgilendirme politikası mevcuttur ve flirket internet

sitesinde kamuoyunun incelemesine acıktır.
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F‹NANSAL B‹LG‹LER
VE RİSK YÖNETİMİ



DENETİM KURULU RAPORU

Orta¤ın        Ünvanı : RAY S‹GORTA A.fi.
                    Merkezi : ‹STANBUL
                     Sermayesi : 97.020.000 TL
                    Faaliyet Konusu : Sigortacılık

Denetçilerin Adı Soyadı : A.Burak SOYSAL Sami fiENER
                     Görev Süreleri : Üç yıl      Üç yıl
            Ortak olup olmadı¤ı : Ortak de¤il Ortak de¤il

Katılınan Yönetim Kurulu ve  Denetleme Kurulu Toplantı Sayısı: Befl toplantıya katılınmıfltır.

RAY S‹GORTA A.fi. defterleri tarafımızdan muhtelif
tarihlerde ve 2009 yılı sonu hesap kapanmasından önce
incelenerek tenkidi gerektiren bir husus görülmemifltir.

Ortaklık hesapları,defter ve belgeleri üzerinde yapılan
incemelerin kapsamı hangi tarihlerde inceleme yapıldı¤ı
ve varılan sonuç:

Her üç ayda bir yaptı¤ımız tetkikler sonucunda tenkit
edilecek bir husus görülmemifltir.

Türk Ticaret Kanununun 353.maddesinin 1.fıkrasının
3 numaralı bendi gere¤ince Ortaklık veznesinde yapılan
sayımlar ve sonuçları:

Her ay yapt›¤›m›z incelemeler sonuçlar›nda rehin ve teminat
ile her nevi k›ymetli evrak›n kay›tl› ve mevcut oldu¤u
tespit edilmifltir.

Türk Ticaret Kanununun 353.maddesinin 1. f›kras›n›n
4 numaral› bendi gere¤ince yap›lan inceleme tarihleri
ve sonuçları:

‹ntikal eden flikayet ve yolsuzluk olmamıfltır.‹ntikal eden flikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında
yapılan ifllemler:

RAY S‹GORTA A.fi. 01.01.2009-31.12.2009 dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortaklı¤ın Esas Sözleflmesi ve
di¤er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemifl bulunmaktayız.

Görüfllerimize  göre, içeri¤ini   benimsedi¤imiz  ekli  31.12.2009   tarihi   itibariyle  düzenlenmifl Bilanço,Ortaklı¤ın o tarihteki
gerçek durumunu, 01.01.2009 - 31.12.2009 dönemine ait Kâr-Zarar Tablosu, anılan  döneme  ait  gerçek  faaliyet   sonuçlarını
yansıtmakta ve dönem kâr - zararı hakkındaki öneri, yasalara ve Ortaklık Esas Sözleflmesi’ne uygun bulunmaktadır.

Bilançonun ve Kâr - Zarar Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasını onaylarınıza arz ederiz.

Denetçiler

A. Burak SOYSAL Suat KAYAHAN

DENETÇ‹ RAPORU
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‹Ç DENETİM

Hazine Müsteflarlı¤ınca, 2004 yılında yayınlanan Sigorta ve Reasürans fiirketlerinin ‹ç Denetim

Sistemlerine ‹liflkin Genelge uyarınca fiirketimizce ‹ç Denetim Departmanı kurularak faaliyete

geçirilmifltir. 2008 yılında yürürlü¤e giren iç sistemler yönetmeli¤i ile iç denetim sistemlerinin

kurulması, gelifltirilmesi, iflleyifle iliflkin usul ve esaslar kapsamlı bir flekilde revize edilmifltir.

Bu kapsamda Ray Sigorta A.fi. ‹ç Denetim Departmanı faaliyetleri, fiirketimiz faaliyetlerinin kanun

ve ilgili di¤er mevzuat ile flirket içi strateji, politika, ilke ve hedefler do¤rultusunda yürütüldü¤ü

hususunda güvence sa¤lamayı, yönetim, kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkinli¤ini de¤erlendirmeyi

ve gelifltirmeyi amaçlamaktadır. Bu faaliyetler sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaflımla ve mevcut

yasal düzenlemelerin yanı sıra genel kabul görmüfl standartlara uygun olarak gerçeklefltirilmektedir.

fiirketimiz çalıflmalarına de¤er katmak ve gelifltirmek için kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik

esaslarına göre yönetilip yönetilmedi¤ini de¤erlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla ba¤ımsız

nesnel güvence sa¤lama ve danıflmanlık faaliyeti sunan iç denetim faaliyetleri, fiirketimizin genel

müdürlük, bölge müdürlükleri, temsilcilikleri ve tüm acente faaliyetlerini kapsamaktadır.

‹ç denetim faaliyetlerinin fonksiyonel ba¤ımsızlık ilkesine uygun olarak yönetilmesi kapsamında, Ray

Sigorta A.fi. ‹ç Denetim Departmanı, do¤rudan fiirketimiz Yönetim Kurulu’na ba¤lı olarak görev

yapmaktadır. Risk esaslı denetim planı kapsamında ‹ç Denetim Departmanı tarafından gerçeklefltirilen

çalıflmalar sonucunda düzenlenen raporlar Yönetim Kurulu ve üst yönetime sunulmakta, Hazine

Müsteflarlı¤ı’na gönderilebilmektedir. Ray Sigorta A.fi. ‹ç Denetim Departmanı mesleki geliflimin

sa¤lanması amacıyla iç denetim alanında sektörel e¤itim çalıflmalarına ifltirak etmekte, mesleki

sertifikasyon programlarına katılmaktadır

Ray Sigorta A.fi. ‹ç Denetim Departmanı 2009 yılı denetim planında; iç kontrol ve risk yönetimi

uygulamalarının yeterlili¤i, kayıt ve raporlamalar ile bilgi sistemlerinin güvenilirli¤i, mevzuat ve kurum

hedeflerine uygunluk bafllıkları altında çalıflmalar hedeflemifl, gerçeklefltirilen faaliyetler sonucunda

tespit, görüfl ve önerilerimiz raporlarımızda sunulmufltur.

Risk Yönetim Politikaları

Sigorta riski

Sigorta sözleflmelerine iliflkin riskler, sigorta konusu olayın gerçekleflmesi ihtimali ve bu olaydan

kaynaklanacak olan hasar tutarının tam olarak bilinememesidir. Sigorta sözleflmelerinin do¤ası gere¤i,

söz konusu risk rastlantısaldır ve dolayısıyla tam olarak tahmin edilemez.
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Branfllar bazında bakıldı¤ında; motorlu kaza sigortası için riskleri tayin etmekteki en önemli kriterler

araç tipi, yaflı, kullanım amacı, servis maliyetleri, sahibinin mesle¤i, cinsiyet ve yaflı gibi faktörlerdir.

Motorsuz kaza sigortasında ise üç alandan bahsedilebilir. Bunlar yükümlülük, ferdi kaza ve kaza

sigortası kapsamına dahil edilenlerdir. Yükümlülük risklerini tayin etmekteki önemli noktalar, sigortanın

konusu, yıllık ciro, risk çeflitleri, önceki yıllara ait istatistikler, bölgeye ait kapsam ve benzeri faktörlerdir.

Yük sigortaları için stoklar ve ürünlerin çeflitleri, gemi veya taflıyıcının tipleri ve ürünlerin nereden

nereye taflındı¤ına dair bilgiler riskleri tayin etmeden önce göz önünde bulundurulması gereken

kriterlerdir. Tekne sigortası için riskler genelde genel müdürlük tarafından belirlenir ve açıklanır. Bu

metodolojinin uygun olmasının nedeni konuyla ilgili kullandırımların az olması ve risk tayininin spesifik

olmasıdır. Yangın sigortaları ise endüstriyel ve kiflisel olarak iki ayrı kategoride de¤erlendirilebilir.

Sigortalanan fiziksel kayıp ve yangın, yıldırım, patlama ve poliçenin içerdi¤i herhangi bir nedenle

u¤rayaca¤ı zararlar konusunda güvence altına alınır. Sigortalama risk kabul kriterleri, anlaflma

maddeleri ve pazar koflullarına göre yapılır. Mühendislik sigortası kalıcı riskleri kapsayan ve geçici,

kronik olmayan riskleri kapsayan sözleflmeler olarak de¤erlendirir. ‹lk grupta mekanik ekipman,

elektronik ekipman ve santrallerdeki öngörülemeyen ani kayıplar göz önünde bulundurulur. ‹kinci

grupta ise sözleflme kapsamı garanti periyodu ile sınırlıdır. Sigortalama pazar koflullarına, risk kabul

kriterlerine ve reasürans anlaflma maddelerine göre yapılır.

fiirket’in sigorta sözleflmeleri ile ilgili olarak taflıdı¤ı en önemli risk, ödenen hasar ve tazminatların

ayrılan karflılıklardan fazla gerçekleflmesidir. fiirket poliçe yazma stratejisini, kabul edilen sigorta

risklerinin tipine ve oluflan hasarlara göre belirlemektedir. fiirket söz konusu riskleri, flekillendirmifl

oldu¤u poliçe yazma stratejisi ve bütün branfllarda tarafı oldu¤u reasürans anlaflmaları ile yönetmektedir.

Finansal risk

fiirket’in bafllıca finansal araçları nakit, kısa ve uzun vadeli banka mevduatlarıdır. Ayrıca sigortacılık

faaliyetlerinden ortaya çıkan ticari alacaklar ve borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir. Bu araçlar

fiirket operasyonları için finansman yaratmak amacıyla kullanılmaktadır.

fiirket, sahip oldu¤u finansal varlıkları, reasürans varlıkları ve sigortacılık yükümlülüklerinden dolayı

finansal risklere maruz kalmaktadır. Özet olarak temel finansal risk, finansal varlıklardan sa¤lanan

gelirlerin, sigorta sözleflmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karflılanmasında yetersiz kalmasıdır.

Finansal riskin en önemli bileflenleri piyasa riski (kur riski,  piyasa de¤eri faiz oranı riski, nakit akımı

riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir. fiirket’in genel risk yönetimi programı, finansal

piyasaların de¤iflkenli¤ine ve bunun fiirket’in finansal performansı üzerindeki muhtemel olumsuz

etkilerinin asgari seviyeye indirilmesine yo¤unlaflmaktadır. Finansal risk yönetimi, fiirket yönetimi

tarafından Yönetim Kurulu’nca onaylanmıfl usuller do¤rultusunda gerçeklefltirilmektedir.
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(a)Piyasa riski

i. Nakit akım ve piyasa değeri faiz oranı riski

fiirket, de¤iflken faiz oranlı finansal varlıkları ve yükümlülüklerinin tabi oldu¤u faiz oranlarının de¤ifliminin

etkisinden do¤an faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu risk, faiz oranına duyarlı olan varlık

ve yükümlülükleri dengelemek suretiyle oluflan do¤al tedbirlerle yönetilmektedir.

fiirket’in de¤iflken faiz oranlı finansal varlıkları ve yükümlülükleri bulunmadı¤ından, fiirket nakit akım

faiz oranı riskine maruz de¤ildir. fiirket’in finansal tablolarda rayiç de¤erle yansıtılan sabit faizli finansal

varlık ve yükümlülükleri de bulunmadı¤ından, piyasa de¤eri faiz oranı riskine de maruz de¤ildir.

ii. Kur riski

fiirket, döviz cinsinden alacak ve borçların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı döviz kuru de¤ifliklerinden

do¤an döviz riskine maruz kalmaktadır. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip

edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

iii. Fiyat riski

Fiyat riski yabancı para, faiz ve piyasa riskinin bir kombinasyonudur. fiirket, piyasa koflullarını

de¤erlendirerek Yönetim Kurulu’nca onaylanmıfl usuller do¤rultusunda fiyat riskini yönetmektedir.

(b)Kredi riski

Finansal varlıkların mülkiyeti, karflı tarafın sözleflmenin flartlarını yerine getirmeme riskini taflır.

fiirket’in kredi riski, nakit ve nakit benzerleri ile banka mevduatları, finansal varlıklar, sigortacılık

yükümlülüklerindeki reasürans payları, reasürans flirketlerinden alacaklar ve sigortalılardan ve aracı

kurumlardan olan prim alacaklarından kaynaklanmaktadır. Bu riskler, fiirket yönetimi tarafından karflı

tarafa olan toplam kredi riski olarak görülmektedir.

fiirket kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklarının ve sigorta faaliyetlerinden kaynaklanan

alacakların (reasürans alacakları dahil) kredi riskini alınan teminat ve karflı taraf seçiminde uyguladı¤ı

prosedürler ile takip etmekte ve sınırlandırmaktadır.

(c)Likidite riski

Likidite riski bir flirketin fonlama ihtiyacını karflılayamama riskidir.

Afla¤ıdaki tablo, fiirket’in finansal ve sigorta yükümlülüklerinin bilanço tarihleri itibariyle sözleflmeden

kaynaklanan vadelerine kalan sürelerine göre da¤ılımı göstermektedir. Tabloda gösterilen tutarlar

iskonto edilmemifl nakit akımlarıdır:
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ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

F‹NANSAL GÖSTERGELER(M‹LYON TL) 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Prim Üretimi 168,80 200,70 262,70 270,99 274,52 253,83

Ödenen Hasarlar 89,90 129,20 159,90 155,77 148,79 169,49

Teknik Bölüm Dengesi -9,20 -7,40 -14,30 -6,00 3,49 -33,27

Vergi Öncesi Kar -1,53 -3,98 -16,22 -2,67 0,64 -42,56

Net Kar -2,63 -3,98 -16,22 -2,67 0,64 -42,56

Ödenmifl Sermaye 29,01 29,01 40,00 65,00 77,00 97,02

Özsermaye 26,50 21,91 16,20 49,08 62,24 39,82

Aktif Büyüklü¤ü 123,24 142,64 157,09 204,55 270,94 239,30

SERMAYE ORANLARI      

Yazılan Primler/Özkaynaklar 6,37 9,16 16,22 5,52 4,41 6,37

Özkaynaklar/Aktif Toplamı 21,50% 15,36% 10,31% 23,99% 22,97% 16,64%

Özkaynaklar/Net Teknik Karflılıklar 35,00% 21,83% 13,37% 41,20% 45,77% 26,57%

FAAL‹YET ORANLARI      

Konservasyon Oranları 59,78% 66,85% 62,32% 55,25% 52,80% 47,66%

Ödenen Hasar/Toplam Hasar

(Ödenen + Muallak) 64,77% 67,44% 66,90% 62,81% 57,65% 54,97%

Hasar Prim Oranı Net 78,12% 78,43% 83,98% 80,05% 76,92% 93,00%

KARLILIK ORANLARI      

Teknik Bölüm Dengesi/Yazılan Primler -5,45% -3,69% -5,44% -2,21% 1,27% -13,11%

Net Kar/Yazılan Primler -1,56% -1,98% -6,17% -0,99% 0,23% -16,77%

Net Kar/Özkaynaklar -9,92% -18,17% -100,12% -5,44% 1,04% -106,86%
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MAL‹ YAPIMIZ

Pay %

(B‹N TL) 2009 2008 2009 2008

YANGIN 41.763 37.518 11,3% 16,5% 13,7%

DASK 8.887 8.288 7,2% 3,5% 3,0%

NAKL‹YAT 13.178 16.122 -18,3% 5,2% 5,9%

KAZA 160.668 183.592 -12,5% 63,3% 66,9%

MÜHEND‹SL‹K 27.708 27.580 0,5% 10,9% 10,0%

TARIM 286 251 13,9% 0,1% 0,1%

SA⁄LIK 1.337 1.168 14,4% 0,5% 0,4%

TOPLAM 253.825 274.519 -7,5% 100,0% 100,0%

De¤iflim %

 Yaz›lan Primler

(B‹N TL) 2009 2008 2009 2008

YANGIN 9.651 9.553 1,0% 23,1% 25,5%

DASK 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

NAKL‹YAT 4.911 6.851 -28,3% 37,3% 42,5%

KAZA 102.664 122.668 -16,3% 63,9% 66,8%

MÜHEND‹SL‹K 3.738 5.857 -36,2% 13,5% 21,2%

TARIM 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

SA⁄LIK -121 5 -102,4% 0,0% 0,4%

TOPLAM 120.963 144.934 -16,5% 47,7% 52,8%

De¤iflim %

Konservasyon Primi Konservasyon Oran›
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(B‹N TL) 2009 2008 2009 2008 2009 2008

YANGIN 4.607 2.985 8.350 9.109 55,2% 32,8%

DASK 0 0 0 0 0,0% 0,0%

NAKL‹YAT 786 759 5.000 7.100 15,7% 10,7%

KAZA 96.311 101.949 95.055 118.068 101,3% 86,3%

MÜHEND‹SL‹K 3.310 2.872 4.514 6.855 73,3% 41,9%

TARIM 0 30 0 0 -15,0% 0,0%

SA⁄LIK 1 52 0 106 802,3% 49,5%

TOPLAM 105.015 108.647 112.919 141.238 93.0% 76,9%

Gerçekleflen Hasar (Net) Kazan›lm›fl Prim (Net) Hasar Prim Oran› (Net)

(B‹N TL) 2009 2008 2009 2008

YANGIN 951 6.524 2,3% 17,4%

DASK -728 -899 -8,2% -10,8%

NAKL‹YAT 4.292 7.000 32,6% 43,4%

KAZA -40.390 -13.852 -25,1% -7,5%

MÜHEND‹SL‹K 2.523 4.597 9,1% 16,7%

TARIM 9 -28 3,3% -11,3%

SA⁄LIK 77 151 5,8% 13,0%

TOPLAM -33.266 3.493 -13,1% 1,3%

Teknik Bölüm Dengesi Teknik Bölüm/Yaz›lan Primler



YILLIK FAAL‹YET RAPORU
UYGUNLUK GÖRÜfiÜ

Ray Sigorta Anonim fiirketi

Genel Kurulu’na

Ray Sigorta Anonim fiirketi’nin (”fiirket”) 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle haz›rlanan y›ll›k faaliyet raporunu denetlemekle

görevlendirilmifl bulunuyoruz. Rapor konusu y›ll›k faaliyet raporu fiirket yönetiminin sorumlulu¤undad›r. Ba¤›ms›z

denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, y›ll›k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin

ba¤›ms›z denetimden geçmifl finansal tablolar ve aç›klay›c› notlar ile uyumuna iliflkin olarak denetlenen y›ll›k faaliyet

raporu üzerinde görüfl bildirmektir.

Denetim, 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu uyar›nca yürürlü¤e konulan y›ll›k faaliyet raporu haz›rlanmas›na ve

yay›mlanmas›na iliflkin usul ve esaslar ile ba¤›ms›z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak

gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, y›ll›k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ba¤›ms›z denetimden

geçmifl finansal tablolar ve aç›klay›c› notlar ile uyumuna iliflkin önemli bir hatan›n olup olmad›¤› konusunda makul

güvence sa¤lamak üzere planlanmas›na ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçeklefltirilen denetimin, görüflümüzün

oluflturulmas›na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu¤una inan›yoruz.

Görüflümüze göre, iliflikteki y›ll›k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflar›yla, Ray Sigorta

Anonim fiirket’nin 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu gere¤ince yürürlükte bulunan

düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak fiirket’in finansal durumuna iliflkin bilgileri do¤ru bir

biçimde yans›tmakta ve özet Yönetim Kurulu raporu ile taraf›m›zca verilen ba¤›ms›z denetçi görüflünü içermekte

olup, ba¤›ms›z denetimden geçmifl finansal tablolar ve aç›klay›c› notlarda verilen bilgiler ile uyumludur.

Güney Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Selim Elhadef
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

27 Nisan 2010
‹stanbul, Türkiye
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1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar hakkında ba¤ımsız denetim raporu

Ray Sigorta Anonim fiirketi Yönetim Kurulu’na:

1. Ray Sigorta Anonim fiirketi’nin (fiirket) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan

bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, özsermaye de¤iflim tablosunu ve nakit

akıfl tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemifl bulunuyoruz.

Finansal tablolarla ilgili olarak fiirket yönetiminin sorumlulu¤u

2. fiirket yönetimi finansal tabloların sigortacılık mevzuatı gere¤i yürürlükte bulunan muhasebe ilke

ve standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir flekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk,

finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlıfllıklar içermeyecek

biçimde hazırlanarak, gerçe¤i dürüst bir flekilde yansıtmasını sa¤lamak amacıyla gerekli iç sistemlerin

tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koflulların gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin

yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini ve uygulanmasını içermektedir.

Ba¤ımsız denetim kuruluflunun sorumlulu¤u

3. Sorumlulu¤umuz, yaptı¤ımız ba¤ımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüfl

bildirmektir. Ba¤ımsız denetimimiz, sigortacılık mevzuatı gere¤i yürürlükte bulunan ba¤ımsız

denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, etik

ilkelere uyulmasını ve ba¤ımsız denetimin, finansal tabloların gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde

yansıtıp yansıtmadı¤ı konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak yürütülmesini

gerektirmektedir.

BA⁄IMSIZ DENETÇİ RAPORU

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve ba¤ımsız denetim raporu

‹çindekiler Sayfa

Ba¤ımsız denetim raporu 54

Bilanço 56

Gelir tablosu 62

Özsermaye de¤iflim tablosu 65

Nakit akıfl tablosu 66

Finansal tablolara iliflkin dipnotlar 23 - 73
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4. Ba¤ımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤ımsız denetim kanıtı

toplamak amacıyla, ba¤ımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Ba¤ımsız denetim

tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp

kaynaklanmadı¤ı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlıfllık içerip içermedi¤ine dair risk

de¤erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıfltır. Bu risk

de¤erlendirmesinde, fiirket’in iç sistemleri göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amacımız iç

sistemlerin etkinli¤i hakkında görüfl vermek de¤il, ba¤ımsız denetim tekniklerini koflullara uygun

olarak tasarlamak amacıyla, fiirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç sistemler

arasındaki iliflkiyi ortaya koymaktır. Ba¤ımsız denetimimiz, ayrıca fiirket yönetimi tarafından

benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların

bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini içermektedir.

5. Ba¤ımsız denetim sırasında temin etti¤imiz ba¤ımsız denetim kanıtlarının, görüflümüzün

oluflturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluflturdu¤una inanıyoruz.

Görüfl

6. Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, Ray Sigorta Anonim fiirketi’nin 31 Aralık 2009 tarihi

itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akıfllarını,

sigortacılık mevzuatı gere¤i yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartları (bkz. 2 no’lu dipnot)

çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Görüflü etkilemeyen hususlar

7. Not 10’da açıklandı¤ı üzere, reasürör hesaplarının 2009 yılı bakiyelerinin mutabakat ifllemleri bilanço

tarihini müteakiben tamamlanmamıfltır. Sigortacılık sektöründeki reasürör ifllemlerinin süreci ve

iflleyifli gere¤i sözkonusu hesapların mutabakatı gecikmeli olarak tamamlanabilmektedir. Hesapların

karflılıklı kesinleflmesinden sonra 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle reasürör mutabakatları tamamlanacaktır.

Di¤er hususlar

8. Sermaye Piyasası Kanunu’nun VII. bölüm 50. maddesi (a) fıkrası hükmü uyarınca sigorta flirketleri

kurulufl, denetim, gözetim, muhasebe, finansal tablo ve rapor standartları konularında kendi özel

kanunları hükümlerine tabidir. Dolayısıyla iliflikteki finansal tablolar sigorta ve reasürans flirketlerinin

tabi oldu¤u 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gere¤ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen

muhasebe ilke ve standartlarına ve ilgili yönetmeliklere göre hazırlanmıfltır.

Güney Ba¤ımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Selim Elhadef, SMMM
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

12 Mart 2010

‹stanbul, Türkiye
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RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

I- Cari varlıklar

Sayfa 23 ile 73 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

Ba¤ımsız
denetimden geçmifl

Ba¤ımsız
denetimden geçmifl

Dipnot 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 14 79.796.947 95.093.923
1- Kasa 2.12 78.070 25.865
2- Alınan çekler - -
3- Bankalar 2.12 79.718.877 95.070.100
4- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-) 2.12 - (2.042)
5- Di¤er nakit ve nakit benzeri varlıklar - -
B- Finansal varlıklar ile riski sigortalılara ait finansal yatırımlar - -
1- Satılmaya hazır finansal varlıklar - -
2- Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar - -
3- Alım satım amaçlı finansal varlıklar - -
4- Krediler - -
5- Krediler karflılı¤ı (-) - -
6- Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar - -
7- fiirket hissesi - -
8- Finansal varlıklar de¤er düflüklü¤ü karflılı¤ı (-) - -
C- Esas faaliyetlerden alacaklar 12.1 105.301.688 117.885.322
1- Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar 92.974.916 114.879.620
2- Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karflılı¤ı (-) (1.443.871) (1.792.882)
3- Reasürans faaliyetlerinden alacaklar 13.761.430 4.789.371
4- Reasürans faaliyetlerinden alacaklar karflılı¤ı (-) - -
5- Sigorta ve reasürans flirketleri nezdindeki depolar 9.213 9.213
6- Sigortalılara krediler (ikrazlar) - -
7- Sigortalılara krediler (ikrazlar) karflılı¤ı (-) - -
8- Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar - -
9- Esas faaliyetlerden kaynaklanan flüpheli alacaklar 24.075.085 19.002.290
10- Esas faaliyetlerden kaynaklanan flüpheli alacaklar karflılı¤ı (-) (24.075.085) (19.002.290)
D- ‹liflkili taraflardan alacaklar 81.508 129.566
1- Ortaklardan alacaklar - -
2- ‹fltiraklerden alacaklar - -
3- Ba¤lı ortaklıklardan alacaklar - -
4- Müflterek yönetime tabi teflebbüslerden alacaklar - -
5- Personelden alacaklar 81.508 129.566
6- Di¤er iliflkili taraflardan alacaklar - -
7- ‹liflkili taraflardan alacaklar reeskontu (-) - -
8- ‹liflkili taraflardan flüpheli alacaklar - -
9- ‹liflkili taraflardan flüpheli alacaklar karflılı¤ı (-) - -
E- Di¤er alacaklar 4.418.917 8.804.558
1- Finansal kiralama alacakları - -
2- Kazanılmamıfl finansal kiralama faiz gelirleri (-) - -
3- Verilen depozito ve teminatlar 47.1 98.959 2.777.710
4- Di¤er çeflitli alacaklar 47.1 4.319.958 6.026.848
5- Di¤er çeflitli alacaklar reeskontu (-) - -
6- fiüpheli di¤er alacaklar - -
7- fiüpheli di¤er alacaklar karflılı¤ı (-) - -
F- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 2.20 20.795.468 18.989.022
1- Gelecek aylara ait giderler 20.795.468 18.989.022
2- Tahakkuk etmifl faiz ve kira gelirleri - -
3- Gelir tahakkukları - -
4- Gelecek aylara ait di¤er giderler ve gelir tahakkukları - -
G- Di¤er cari varlıklar 945.266 1.253.912
1- Gelecek aylar ihtiyacı stoklar - -
2- Peflin ödenen vergiler ve fonlar 948.507 1.248.570
3- Ertelenmifl vergi varlıkları - -
4- ‹fl avansları (3.241) 5.342
5- Personele verilen avanslar - -
6- Sayım ve tesellüm noksanları - -
7- Di¤er çeflitli cari varlıklar - -
8- Di¤er cari varlıklar karflılı¤ı (-) - -

I- Cari varlıklar toplamı  211.339.794 242.156.303
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II- Cari Olmayan Varl›klar Dipnot      31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

A- Esas faaliyetlerden alacaklar - -
1- Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar - -
2- Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karflılı¤ı (-) - -
3- Reasürans faaliyetlerinden alacaklar - -
4- Reasürans faaliyetlerinden alacaklar karflılı¤ı - -
5- Sigorta ve reasürans flirketleri nezdindeki depolar - -
6- Sigortalılara krediler (ikrazlar) - -
7- Sigortalılara krediler (ikrazlar) karflılı¤ı (-) - -
8- Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar - -
9- Esas faaliyetlerden kaynaklanan flüpheli alacaklar - -
10- Esas faaliyetlerden kaynaklanan flüpheli alacaklar karflılı¤ı (-) - -
B- ‹liflkili taraflardan alacaklar - -
1- Ortaklardan alacaklar - -
2- ‹fltiraklerden alacaklar - -
3- Ba¤lı ortaklıklardan alacaklar - -
4- Müflterek yönetime tabi teflebbüslerden alacaklar - -
5- Personelden alacaklar - -
6- Di¤er iliflkili taraflardan alacaklar - -
7- ‹liflkili taraflardan alacaklar reeskontu (-) - -
8- ‹liflkili taraflardan flüpheli alacaklar - -
9- ‹liflkili taraflardan flüpheli alacaklar karflılı¤ı (-) - -
C- Di¤er alacaklar - -
1- Finansal kiralama alacakları - -
2- Kazanılmamıfl finansal kiralama faiz gelirleri (-) - -
3- Verilen depozito ve teminatlar - -
4- Di¤er çeflitli alacaklar - -
5- Di¤er çeflitli alacaklar reeskontu (-) - -
6- fiüpheli di¤er alacaklar - -
7- fiüpheli di¤er alacaklar karflılı¤ı (-) - -
D- Finansal varlıklar 45.2, 47.1 130.565 130.565
1- Ba¤lı menkul kıymetler - -
2- ‹fltirakler - -
3- ‹fltirakler sermaye taahhütleri (-) - -
4- Ba¤lı ortaklıklar - -
5- Ba¤lı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) - -
6- Müflterek yönetime tabi teflebbüsler - -
7- Müflterek yönetime tabi teflebbüsler  sermaye taahhütleri (-) - -
8- Finansal varlıklar ve riski sigortalılara ait finansal yatırımlar - -
9- Di¤er finansal varlıklar 11.1 130.565 130.565
10- Finansal varlıklar de¤er düflüklü¤ü karflılı¤ı (-) - -
E- Maddi varlıklar 6, 3 25.949.864 26.818.700
1- Yatırım amaçlı gayrimenkuller - -
2- Yatırım amaçlı gayrimenkuller de¤er düflüklü¤ü karflılı¤ı (-) - -
3-Kullanım amaçlı gayrimenkuller 23.739.635 23.739.635
4- Makine ve teçhizatlar - -
5- Demirbafl ve tesisatlar 7.067.238 6.890.656
6- Motorlu taflıtlar 573.231 788.751
7- Di¤er maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil) 2.948.270 2.924.671
8- Kiralama yoluyla edinilmifl maddi varlıklar 1.609.774 963.028
9- Birikmifl amortismanlar (-) (9.988.284) (8.488.041)
10- Maddi varlıklara iliflkin avanslar (yapılmakta olan yatırımlar dahil) - -

 

Ba¤ımsız
denetimden geçmifl

Ba¤ımsız
denetimden geçmifl
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RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

Sayfa 23 ile 73 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

II- Cari Olmayan Varl›klar

Ba¤ımsız
denetimden geçmifl

Ba¤ımsız
denetimden geçmifl

Dipnot 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

F- Maddi olmayan varlıklar 8 1.880.162 1.836.997
1- Haklar 4.455.072 3.156.862
2- fierefiye - -
3- Faaliyet öncesi döneme ait giderler - -
4- Arafltırma ve gelifltirme giderleri - -
5- Di¤er maddi olmayan varlıklar - -
6- Birikmifl itfalar (amortismanlar) (-) (2.574.910) (1.319.865)
7- Maddi olmayan varlıklara iliflkin avanslar - -
G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları - -
1- Gelecek yıllara ait giderler - -
2- Gelir tahakkukları - -
3- Gelecek yıllara ait di¤er giderler ve gelir tahakkukları - -
H- Di¤er cari olmayan varlıklar - -
1- Efektif yabancı para hesapları - -
2- Döviz hesapları - -
3- Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar - -
4- Peflin ödenen vergiler ve fonlar - -
5- Ertelenmifl vergi varlıkları - -
6- Di¤er çeflitli cari olmayan varlıklar - -
7- Di¤er cari olmayan varlıklar amortismanı (-) - -
8- Di¤er cari olmayan varlıklar karflılı¤ı - -
II- Cari olmayan varlıklar toplamı 27.960.591 28.786.262
Varlıklar toplamı 239.300.985 270.942.565
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Sayfa 23 ile 73 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

Ba¤ımsız
denetimden geçmifl

Ba¤ımsız
denetimden geçmifl

III - K›sa Vadeli Yükümlülükler Dipnot 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

A- Finansal borçlar 19 474.700 634.832
1- Kredi kurulufllarına borçlar - -
2- Finansal kiralama ifllemlerinden borçlar 527.282 221.936
3- Ertelenmifl finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) (52.582) (39.568)
4- Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri - -
5- Çıkarılmıfl tahviller(bonolar) anapara, taksit ve faizleri - -
6- Çıkarılmıfl di¤er finansal varlıklar - -
7- Çıkarılmıfl di¤er finansal varlıklar ihraç farkı (-) - -
8- Di¤er finansal borçlar (yükümlülükler) 13,47.1 - 452.464
B- Esas faaliyetlerden borçlar 19 24.732.996 47.138.264
1- Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar 750.352 1.011.540
2- Reasürans faaliyetlerinden borçlar 23.961.541 46.105.835
3- Sigorta ve reasürans flirketlerinden alınan depolar 21.103 20.889
4- Emeklilik faaliyetlerinden borçlar - -
5- Di¤er esas faaliyetlerden borçlar - -
6- Di¤er esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu (-) - -
C- ‹liflkili taraflara borçlar (11.078) 1.211.180
1- Ortaklara borçlar - -
2- ‹fltiraklere borçlar - -
3- Ba¤lı ortaklıklara borçlar - -
4- Müflterek yönetime tabi teflebbüslere borçlar - -
5- Personele borçlar (11.078) 1.211.180
6- Di¤er iliflkili taraflara borçlar - -
D- Di¤er borçlar 1.638.033 3.599.158
1- Alınan depozito ve teminatlar 19 191.574 2.388.127
2- Di¤er çeflitli borçlar 19, 47.1 1.446.459 1.211.031
3- Di¤er çeflitli borçlar reeskontu (-) - -
E- Sigortacılık teknik karflılıkları 149.895.950 135.996.344
1- Kazanılmamıfl primler karflılı¤ı - net 17.15 84.942.836 75.037.574
2- Devam eden riskler karflılı¤ı - net 17.15 430.256 2.291.242
3- Hayat matematik karflılı¤ı - net - -
4- Muallak hasar ve tazminat karflılı¤ı - net 17.15 64.522.858 58.667.528
5- ‹kramiye ve indirimler karflılı¤ı - net - -
6- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karflılık – net - -
7- Di¤er teknik karflılıklar – net - -
F- Ödenecek vergi ve benzeri di¤er yükümlülükler ile karflılıkları 3.195.774 4.306.926
1- Ödenecek vergi ve fonlar 2.920.413 4.042.341
2- Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 275.361 264.585
3- Vadesi geçmifl, ertelenmifl veya taksitlendirilmifl vergi ve di¤er yükümlülükler - -
4- Ödenecek di¤er vergi ve benzeri yükümlülükler - -
5- Dönem kari vergi ve di¤er yasal yükümlülük karflılıkları - -
6- Dönem karının peflin ödenen vergi ve di¤er yükümlülükleri (-) - -
7- Di¤er vergi ve benzeri yükümlülük karflılıkları - -
G- Di¤er risklere iliflkin karflılıklar - -
1- Kıdem tazminatı karflılı¤ı - -
2- Sosyal yardım sandı¤ı varlık açıkları karflılı¤ı - -
3- Maliyet giderleri karflılı¤ı - -
H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 15.279.984 12.553.237
1- Gelecek aylara ait gelirler 87.376 -
2- Gider tahakkukları 12.2, 23 - 267.677
3- Gelecek aylara ait di¤er gelirler ve gider tahakkukları 2.20, 32 15.192.608 12.285.560
I- Di¤er kısa vadeli yükümlülükler 23 318.200 188.620
1- Ertelenmifl vergi yükümlü¤ü - -
2- Sayım ve tesellüm fazlalıkları - -
3- Di¤er çeflitli kısa vadeli yükümlülükler 47.1 318.200 188.620

III - Kısa vadeli yükümlülükler toplamı  195.524.559 205.628.561
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RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

Sayfa 23 ile 73 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

Ba¤ımsız
denetimden geçmifl

Ba¤ımsız
denetimden geçmifl

IV - Uzun Vadeli Yükümlülükler Dipnot    31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

A- Finansal borçlar 19 276.672 332.232
1- Kredi kurulufllarına borçlar - -
2- Finansal kiralama ifllemlerinden borçlar 276.672 332.232
3- Ertelenmifl finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) - -
4- Çıkarılmıfl tahviller - -
5- Çıkarılmıfl di¤er finansal varlıklar - -
6- Çıkarılmıfl di¤er finansal varlıklar ihraç farkı (-) - -
7- Di¤er finansal borçlar (yükümlülükler) - -
B- Esas faaliyetlerden borçlar - -
1- Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar - -
2- Reasürans faaliyetlerinden borçlar - -
3- Sigorta ve reasürans flirketlerinden alınan depolar - -
4- Emeklilik faaliyetlerinden borçlar - -
5- Di¤er esas faaliyetlerden  borçlar - -
6- Di¤er esas faaliyetlerden  borçlar borç senetleri reeskontu (-) - -
C- ‹liflkili taraflara borçlar - -
1- Ortaklara borçlar - -
2- ‹fltiraklere borçlar - -
3- Ba¤lı ortaklıklara borçlar - -
4- Müflterek yönetime tabi teflebbüslere borçlar - -
5- Personele borçlar - -
6- Di¤er iliflkili taraflara borçlar - -
D- Di¤er borçlar - -
1- Alınan depozito ve teminatlar - -
2- Di¤er çeflitli borçlar - -
3- Di¤er çeflitli borçlar reeskontu - -
E- Sigortacılık teknik karflılıkları 2.20, 17.15 1.140.056 555.563
1- Kazanılmamıfl primler karflılı¤ı - net - -
2- Devam eden riskler karflılı¤ı - net - -
3- Hayat matematik karflılı¤ı - net - -
4- Muallak hasar ve tazminat karflılı¤ı - net - -
5- ‹kramiye ve indirimler karflılı¤ı - net - -
6-Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karflılık - net - -
7- Di¤er teknik karflılıklar - net                                                                      47.1   1.140.056 555.563
F-Di¤er yükümlülükler ve karflılıkları - -
1- Ödenecek di¤er yükümlülükler  - -
2- Vadesi geçmifl, ertelenmifl veya taksitlendirilmifl vergi ve di¤er yükümlülükler - -
3-Di¤er borç ve gider karflılıkları - -
G- Di¤er risklere iliflkin karflılıklar 1.506.777 1.507.195
1- Kıdem tazminatı karflılı¤ı 22 1.506.777 1.507.195
2- Sosyal yardım sandı¤ı varlık açıkları karflılı¤ı - -
H-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları - -
1- Gelecek yıllara ait gelirler - -
2- Gider tahakkukları - -
3- Gelecek yıllara ait di¤er gelirler ve gider tahakkukları - -
I- Di¤er uzun vadeli yükümlülükler 21 1.029.343 674.927
1- Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü 1.029.343 674.927
2- Di¤er uzun vadeli yükümlülükler - -

IV- Uzun vadeli yükümlülükler toplamı  3.952.848 3.069.917
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Ba¤ımsız
denetimden geçmifl

Ba¤ımsız
denetimden geçmifl

V - Özsermaye Dipnot    31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

A- Ödenmifl sermaye 97.020.000 77.000.000
1- (Nominal) sermaye 2.13.15 97.020.000 77.000.000
2- Ödenmemifl sermaye (-) - -
3- Sermaye düzeltmesi olumlu farkları - -
4- Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) - -
B- Sermaye yedekleri 1.781.094 1.666.747
1- Hisse senedi ihraç primleri 15 1.758.281 1.643.934
2- Hisse senedi iptal karları - -
3- Sermayeye eklenecek satıfl karları - -
4- Yabancı para çevirim farkları - -
5- Di¤er sermaye yedekleri 15 22.813 22.813
C- Kar yedekleri 15 17.159.604 17.376.446
1- Yasal yedekler - -
2- Statü yedekleri - -
3- Ola¤anüstü yedekler - -
4- Özel fonlar (yedekler) - -
5- Finansal varlıkların de¤erlemesi - -
6- Di¤er kar yedekleri 17.159.604 17.376.446
D- Geçmifl yıllar karları - -
1- Geçmifl yıllar karları - -
E-Geçmifl yıllar zararları (-) (33.582.263) (34.443.669)
1- Geçmifl yıllar zararları (33.582.263) (34.443.669)
F-Dönem net karı (42.555.457) 644.563
1- Dönem net karı - 644.563
2- Dönem net zararı (-) (42.555.457) -
V- Özsermaye toplamı  39.822.978 62.244.087

 

Yükümlülükler toplamı  239.300.385 270.942.565
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RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren
hesap dönemine ait ayr›nt›l› gelir tablosu
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

Sayfa 23 ile 73 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

Ba¤ımsız
denetimden geçmifl

Ba¤ımsız
denetimden geçmifl

I- Teknik Bölüm 01 Ocak 01 Ocak
 Dipnot    31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

 

A- Hayat dıflı teknik gelir 117.100.320 151.459.844
1- Kazanılmıfl primler (reasürör payı düflülmüfl olarak) 112.918.819 141.238.290
1,1- Yazılan primler (reasürör payı düflülmüfl olarak) 24 120.963.095 144.934.249
1,1,1- Brüt yazılan primler (+) 24 253.825.491 274.518.797
1,1,2 -Reasüröre devredilen primler (-) 10, 24 (132.862.396) (129.584.548)
1,2- Kazanılmamıfl primler karflılı¤ında de¤iflim
(reasürör payı ve devreden kısım düflülmüfl olarak)(+/-) 17.15 (9.905.262) (4.311.626)
1,2,1- Kazanılmamıfl primler karflılı¤ı (-) 17.15 7.101.313 (49.874.225)
1,2,2- Kazanılmamıfl primler karflılı¤ında reasürör payı (+) 10, 17.15 (17.006.575) 45.562.599
1,3- Devam eden riskler karflılı¤ında de¤iflim
(reasürör payı ve devreden kısım düflülmüfl olarak)(+/-) 17.15 1.860.986 615.667
1,3,1- Devam eden riskler karflılı¤ı (-) 17.15 1.860.986 615.667
1,3,2- Devam eden riskler karflılı¤ında reasürör payı (+) - -
2- Teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım gelirleri 5.522.562 10.618.465
3- Di¤er teknik gelirler (reasürör payı düflülmüfl olarak) (1.341.061) (396.911)
3,1- Brüt di¤er teknik gelirler (+) (1.341.061) (396.911)
3,2- Brüt di¤er teknik gelirlerde reasürör payı (-) - -
B- Hayat dıflı teknik gider(-) (150.366.160) (147.966.459)
1- Gerçekleflen hasarlar (reasürör payı düflülmüfl olarak) (105.014.847) (108.647.251)
1,1- Ödenen hasarlar (reasürör payı düflülmüfl olarak) 17.15 (99.159.517) (107.342.015)
1,1,1- Brüt ödenen hasarlar (-) 17.15 (169.486.020) (148.793.422)
1,1,2- Ödenen hasarlarda reasürör payı (+) 10, 17.15 70.326.503 41.451.407
1,2- Muallak hasarlar karflılı¤ında de¤iflim
(reasürör payı ve devreden kısım düflülmüfl olarak) (+/-) 17.15 (5.855.330) (1.305.236)
1,2,1- Muallak hasarlar karflılı¤ı (-) 17.15 (29.530.104) (13.680.628)
1,2,2- Muallak hasarlar karflılı¤ında reasürör payı (+) 10, 17.15 23.674.774 12.375.392
2- ‹kramiye ve indirimler karflılı¤ında de¤iflim
(reasürör payı ve devreden kısım düflülmüfl olarak) (+/-) - -
2,1- ‹kramiye ve indirimler karflılı¤ı (-) - -
2,2- ‹kramiye ve indirimler karflılı¤ında reasürör payı (+) - -
3- Di¤er Teknik karflılıklarda de¤iflim
(reasürör payı ve devreden kısım düflülmüfl olarak) (+/-) 17.15 (584.493) (555.563)
4- Faaliyet giderleri (-) 32 (44.766.820) (38.763.645)
C- Teknik bölüm dengesi- hayat dıflı (A - B) (33.265.840) 3.493.385
D- Hayat teknik gelir - -
1- Kazanılmıfl primler (reasürör payı düflülmüfl olarak) - -
1,1- Yazılan primler (reasürör payı düflülmüfl olarak) - -
1,1,1- Brüt yazılan primler (+) - -
1,1,2- Reasüröre devredilen primler (-) - -
1,2- Kazanılmamıfl primler karflılı¤ında de¤iflim
(reasürör payı ve devreden kısım düflülmüfl olarak) (+/-)  - -
1,2,1-Kazanılmamıfl primler karflılı¤ı (-) - -
1,2,2- Kazanılmamıfl primler karflılı¤ında reasürör payı (+) - -
1,3- Devam eden riskler karflılı¤ında de¤iflim
(reasürör payı ve devreden kısım düflülmüfl olarak) (+/-) - -
1,3,1- Devam eden riskler karflılı¤ı (-) - -
1,3,2- Devam eden riskler karflılı¤ında reasörür payı (+) - -
2- Hayat branflı yatırım geliri - -
3- Yatırımlardaki gerçekleflmemifl karlar - -
4- Di¤er teknik gelirler (reasürör payı düflülmüfl olarak) - -
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01 Ocak 01 Ocak
 Dipnot    31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

E- Hayat teknik gider - -
1- Gerçekleflen hasarlar (reasürör payı düflülmüfl olarak) - -
1,1- Ödenen tazminatlar (reasürör payı düflülmüfl olarak) - -
1,1,1- Brüt ödenen tazminatlar (-) - -
1,1,2- Ödenen tazminatlarda reasürör payı (+) - -
1,2- Muallak tazminatlar karflılı¤ında de¤iflim

(reasürör payı ve devreden kısım düflülmüfl olarak) (+/-) - -
1,2,1- Muallak tazminatlar karflılı¤ı (-) - -
1,2,2- Muallak hasarlar karflılı¤ında reasürör payı (+) - -
2- ‹kramiye ve indirimler karflılı¤ında de¤iflim

(reasürör payı ve devreden kısım düflülmüfl olarak) (+/-) - -
2,1- ‹kramiye ve indirimler karflılı¤ı (-) - -
2,2- ‹kramiye ve indirimler karflılı¤ında reasürör payı (+) - -
3- Hayat matematik karflılı¤ında de¤iflim

(reasürör payı ve devreden kısım düflülmüfl olarak)(+/-)   - -
3,1- Hayat matematik karflılı¤ı (-) - -
3,2- Hayat matematik karflılı¤ında reasürör payı (+) - -
4- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan

karflılıklarda de¤iflim (reasürör payı ve devreden kısım düflülmüfl olarak)(+/-) - -
4,1- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karflılıklar(-)   - -
4,2- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için

ayrılan karflılıklarda reasürör payı (+)   - -
5- Di¤er teknik karflılıklarda de¤iflim (reasürör payı ve

devreden kısım düflülmüfl olarak) (+/-) - -
6- Faaliyet giderleri (-) - -
7- Yatırım giderleri (-) - -
8- Yatırımlardaki gerçekleflmemifl zararlar (-) - -
9- Teknik olmayan bölüme aktarılan yatırım gelirleri (-) - -
F- Teknik bölüm dengesi- hayat (D -E) - -
G- Emeklilik teknik gelir - -
1- Fon iflletim gelirleri - -
2- Yönetim gideri kesintisi - -
3- Girifl aidatı gelirleri - -
4- Ara verme halinde yönetim gideri kesintisi - -
5- Özel hizmet gideri kesintisi - -
6- Sermaye tahsis avansı de¤er artıfl gelirleri - -
7- Di¤er teknik gelirler - -
H- Emeklilik teknik gideri - -
1- Fon iflletim giderleri (-)  - -
2- Sermaye tahsis avansları de¤er azalıfl giderleri (-) - -
3- Faaliyet giderleri (-) - -
4- Di¤er teknik giderler (-) - -
I- Teknik bölüm dengesi- emeklilik (G - H)  - -
C- Teknik bölüm dengesi- Hayat dıflı (33.265.840) 3.493.385
F- Teknik bölüm dengesi- Hayat - -
I- Teknik bölüm dengesi- Emeklilik - -
J- Genel teknik bölüm dengesi (C+F+I) (33.265.840) 3.493.385

I- Teknik Bölüm
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Sayfa 23 ile 73 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

K- Yatırım gelirleri 11.176.407 19.174.561
1- Finansal yatırımlardan elde edilen gelirler 26 5.916.911 11.825.762
2-Finansal yatırımların nakde çevrilmesinden elde edilen karlar - 104.960
3- Finansal yatırımların de¤erlemesi - -
4- Kambiyo karları 36 5.151.750 7.200.315
5- ‹fltiraklerden gelirler - 34.969
6- Ba¤lı ortaklıklar ve müflterek yönetime tabi teflebbüslerden gelirler - -
7- Arazi, arsa ile binalardan elde edilen gelirler - -
8- Türev ürünlerden elde edilen gelirler - -
9- Di¤er yatırımlar 107.746 8.555
10- Hayat teknik bölümünden aktarılan yatırım gelirleri - -
L- Yatırım giderleri (-) (14.791.301) (19.021.214)
1- Yatırım yönetim giderleri – faiz dahil (-) 31 (1.166.314) (935.410)
2- Yatırımlar de¤er azalıflları (-) 31 452.464 (452.464)
3- Yatırımların nakte çevrilmesi sonucunda oluflan zararlar (-) 31 (554.000) (180.400)
4- Hayat dıflı teknik bölümüne aktarılan yatırım gelirleri (-) (5.522.562) (10.618.465)
5- Türev ürünler sonucunda oluflan zararlar (-) - -
6- Kambiyo zararları (-) 36 (4.937.693) (4.646.345)
7- Amortisman giderleri (-) 6.1 (3.063.196) (2.188.130)
8- Di¤er yatırım giderleri (-) - -
M- Di¤er faaliyetlerden ve ola¤andıflı faaliyetlerden

gelir ve karlar ile gider ve zararlar (+/-) (5.674.723) (3.002.169)
1- Karflılıklar hesabı (+/-) 47.5 (5.121.256) (2.776.055)
2- Reeskont hesabı (+/-) - -
3- Özellikli sigortalar hesabı (+/-) - -
4- Enflasyon düzeltmesi hesabı (+/-) - -
5- Ertelenmifl vergi varlı¤ı hesabı (+/-) - -
6- Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü gideri (-) 21, 35 (354.416) (143.604)
7- Di¤er gelir ve karlar 245.431 134.860
8- Di¤er gider ve zararlar (-) 31 (444.482) (217.370)
9- Önceki yıl gelir ve karları - -
10- Önceki yıl gider ve zararları(-) - -
N- Dönem net karı veya zararı (42.555.457) 644.563
1- Dönem karı veya zararı (42.555.457) 644.563
2- Dönem karı vergi ve di¤er yasal yükümlülük karflılıkları (-) - -
3- Dönem net karı veya zararı (42.555.457) 644.563
4- Enflasyon düzeltme hesabı - -

01 Ocak 01 Ocak
 Dipnot    31 Aralık 2009 31 Aralık 2008I- Teknik Bölüm

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren
hesap dönemine ait ayr›nt›l› gelir tablosu
(Para birimi - Türk Lirası (TL))



65

Sayfa 23 ile 73 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

 I- Önceki dönem sonu bakiyesi (31 Aralık 2008) 77.000.000 - 8.111.042 - - - - 10.932.151 644.563 (34.443669) 62.244.087

II- Muhasebe politikasında de¤ifliklikler (Not 2)

III- Yeni bakiye (I + II) (31 Aralık 2008) 77.000.000 - 8.111.042 - - - - 10.932.151 644.563 (34.443.669) 62.244.087

A- Sermaye artırımı (A1 + A2) 15 20.020.000 - - - - - - - - - 20.020.000

1- Nakit 20.020.000 - - - - - - - - - 20.020.000

2- ‹ç kaynaklardan - - - - - - - - - - -

B- ‹flletmenin aldı¤ı kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - -

C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - -

D- Varlıklarda de¤er artıflı 6, 15 - - (216.843) - - - - - - 216.843 -

E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - -

F- Di¤er kazanç ve kayıplar - - - - - - - 114.348 - - 114.348

G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - -

H- Dönem net karı (veya zararı) - - - - - - - - (42.555.457) - (42.555.457)

I- Da¤ıtılan temettü - - - - - - - - - - -

J- Transfer - - - - - - - - (644.563) 644.563 -

IV- Dönem sonu bakiyesi (31 Aralık 2009)

(III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 15 97.020.000 - 7.894.199 - - - - 11.046.499 (42.555.457) (33.582.263) 39.822.978

Özsermaye de¤iflim tablosu (*)
‹flletmenin
kendi hisse
senetleri (-)

Varlıklarda
de¤er
art›fl›

Özsermaye
enflasyon
düzeltmesi

farklar›

Yabanc›
para

çevrim
farklar›

Yasal
yedekler

Statü
yedekleri

Di¤er
yedekler ve
da¤›t›lmam›fl

karlar

Net
dönem

kar›/(zarar›)

Geçmifl
y›llar

zararlar›
ToplamDipnot Sermaye

31 Aral›k 2009

(*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
 (**) 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle net dönem karı ayrıca sunulmamıfl ve geçmifl yıllar zararları hesabı altında gösterilmifltir.

Özsermaye de¤iflim tablosu (*)
‹flletmenin
kendi hisse
senetleri (-)

Varlıklarda
de¤er
art›fl›

Özsermaye
enflasyon
düzeltmesi

farklar›

Yabanc›
para

çevrim
farklar›

Yasal
yedekler

Statü
yedekleri

Di¤er
yedekler ve
da¤›t›lmam›fl

karlar

Net
dönem

kar›/(zarar›)

Geçmifl
y›llar

zararlar›
ToplamDipnot Sermaye

31 Aral›k 2008

 I- Önceki dönem sonu bakiyesi (31 Aralık 2007) 65.000.000 - - - - - - 10.857.695 (**) (26.777.779) 49.079.916

II- Muhasebe politikasında de¤ifliklikler (Not 2) - - - - - - - - - (7.665.890) (7.665.890)

III- Yeni bakiye (I + II) (31 Aralık 2007) 65.000.000 - - - - - - 10.857.695 - (34.443.669) 41.414.026

A- Sermaye artırımı (A1 + A2) 15 12.000.000 - - - - - - - - - 12.000.000

1- Nakit 12.000.000 - - - - - - - - - 12.000.000

2- ‹ç kaynaklardan - - - - - - - - - - -

B- ‹flletmenin aldı¤ı kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - -

C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - -

D- Varlıklarda de¤er artıflı 6, 15 - - 8.111.042 - - - - - - - 8.111.042

E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - -

F- Di¤er kazanç ve kayıplar - - - - - - - 74.456 - - 74.456

G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - -

H- Dönem net karı (veya zararı) - - - - - - - - 644.563 - 644.563

I- Da¤ıtılan temettü - - - - - - - - - - -

J- Transfer - - - - - - - - - - -

IV- Dönem sonu bakiyesi (31 Aralık 2008)

(III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 15 77.000.000 - 8.111.042 - - - - 10.932.151 644.563 (34.443.669) 62.244.087

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren
hesap dönemine ait özsermaye de¤iflim tablosu
(Para birimi - Türk Lirası (TL))
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Ba¤ımsız
denetimden geçmifl

Ba¤ımsız
denetimden geçmifl

 Dipnot 31 Aralık 2009 31 Aral›k 2008

A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları
1- Sigortacılık faaliyetlerinden  elde edilen nakit giriflleri 252.171.719 220.984.948
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit giriflleri 16.804.899 5.201.130
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit giriflleri - -
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkıflı (-) (195.604.034) (175.935.334)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkıflı (-) (89.926.145) (50.790.084)
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkıflı (-) - -
7- Esas faaliyetler sonucu oluflan nakit  (A1+A2+A3-A4-A5-A6) (16.553.561) (539.340)
8- Faiz ödemeleri (-) - -
9- Gelir vergisi ödemeleri (-) (2.922.731) (2.224.337)
10- Di¤er nakit giriflleri 26.002.377 23.229.961
11- Di¤er nakit çıkıflları (-) (46.612.239) (39.930.025)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit  (40.086.154) (19.463.741)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları - -
1- Maddi varlıkların satıflı 107.746 8.555
2- Maddi varlıkların iktisabı (-) (278.541) (1.700.619)
3- Mali varlık iktisabı (-) - -
4- Mali varlıkların satıflı - -
5- Alınan faizler 5.385.480 10.671.352
6- Alınan temettüler - -
7- Di¤er nakit giriflleri - -
8- Di¤er nakit çıkıflları (-) (554.000) -
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 4.660.685 8.979.288
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları - -
1- Hisse senedi ihracı 15 20.020.000 12.000.000
2- Kredilerle ilgili nakit giriflleri - -
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) (72.682) (256.439)
4- Ödenen temettüler (-) - -
5- Di¤er nakit giriflleri 114.348 74.455
6- Di¤er nakit çıkıflları (-) (642.409) -
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 19.419.257 11.818.016
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi 1.067.642 (502.691)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artıfl
    (A12+B9+C7+D) (14.938.570) 830.872
F.  Dönem baflındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 94.581.276 93.750.404
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 2.12 79.642.706 94.581.276

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap
dönemine ait nakit ak›fl tablosu
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

Sayfa 23 ile 73 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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1.1 Ana flirketin adı ve grubun nihai sahibi: Ray Sigorta A.fi. (‘’Ray’’ veya ‘’fiirket’’), hisselerinin %84,26’sı

fiirket’in nihai sahibi TBIH Financial Services Group N.V., %10’u Do¤an fiirketler Grubu Holding A.fi.’ne

aittir ve %5,74’ü ‹stanbul Menkul Kıymetler Borsasında (‹MKB) ifllem görmektedir.

1.2 Kuruluflun ikametgahı ve yasal yapısı, fiirket olarak olufltu¤u ülke ve kayıtlı büronun adresi: fiirket’in merkez

adresi; Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:28 Tarabya-‹stanbul olup, ‹stanbul, Türkiye'de

tescillidir. fiirket'in ‹stanbul’da iki (Anadolu ve Trakya), Ankara, ‹zmir, Antalya, Adana ve Bursa da bir tane

olmak üzere toplam yedi bölge müdürlü¤ü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir flubesi mevcuttur.

1.3 ‹flletmenin fiili faaliyet konusu: fiirket, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ve yabancı memleketlerde

sa¤lık, yangın, kaza, mali mesuliyet ile her nevi kara, hava ve deniz nakliyatı sigortaları makine montajlarından

mütevellit teknik hataların sigortalanması ve umumiyetle flahıslar, hayvanlar, mallar, mahsuller, eflya, vasıta

ve kıymetler üzerinde kanunen memnu olmayan her çeflit sigorta ve bilcümle koasürans ve reasürans ve

retrosesyon muameleleri yapmak ve bu muamelelerle ifltigal eden Türk ve yabancı flirketlerin mümessilli¤ini

yapmak konularında faaliyet göstermek üzere kurulmufltur.

1.4 Kuruluflun faaliyetlerinin ve esas çalıflma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve 1.3 no’lu dipnotlarda

açıklanmıfltır. fiirket kaza, yangın, nakliyat, mühendislik, motorlu araç mali mesuliyet, sa¤lık, tarım ve

hukuksal koruma sigortaları branfllarında faaliyet göstermektedir.

1.5 Kategorileri itibariyle yıl içinde çalıflan personelin ortalama sayısı:

1. GENEL BİLGİLER

31 Aralık 2009 31 Aral›k 2008

Genel Müdürlük ve ‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü 154 143
‹stanbul Anadolu Bölge Müdürlü¤ü 16 14
‹stanbul Trakya Bölge Müdürlü¤ü 8 6
Ankara Bölge Müdürlü¤ü 37 40
‹zmir Bölge Müdürlü¤ü 16 20
Bursa Bölge Müdürlü¤ü 6 9
Adana Bölge Müdürlü¤ü 9 8
Antalya Bölge Müdürlü¤ü 8 6
Kıbrıs fiube Müdürlü¤ü 4 5

Toplam 258 251
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1.6 Yönetim kurulu baflkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları
gibi üst yöneticilere cari dönemde sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı:

1 Ocak- 31 Aralık 2009 – 2.081.754 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2008 – 1.805.988 TL).

1.7 Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, arafltırma
gelifltirme, pazarlama ve satıfl, dıflarıdan sa¤lanan fayda ve hizmetler ile di¤er faaliyet giderleri)
da¤ıtımında kullanılan anahtarlar:

Faaliyet giderlerinin da¤ıtımı

T.C. Baflbakanlık Hazine Müsteflarlı¤ı’nın genelgesi çerçevesinde, her bir alt branfl için son 3 yılda üretilen poliçe

sayısı, brüt yazılan prim miktarı ile hasar ihbar adedinin toplam üretilen poliçe sayısına, brüt yazılan prim miktarına

ve hasar ihbar adedine oranlanmasıyla bulunan 3 oranın ortalamasına göre da¤ıtılır.

Teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılan yatırım gelirleri

Teknik bölüme aktarılan tutar alt branfllara; her bir branfl için reasürör payı düflülmüfl olarak hesaplanan “Net

Nakit Akıflı” tutarlarının “Toplam Net Nakit Akıflı” tutarına bölünmesiyle bulunan oranlar nispetinde da¤ıtılır. Net

nakit akıflı; net yazılan primlerden net ödenen hasarların düflülmesiyle bulunan tutardır. Bu hesaplamaya göre

negatif sonuç üreten branfllar yatırım gelirlerinden pay almaz.

1.8 Finansal tabloların tek bir flirketi mi yoksa flirketler grubunu mu içerdi¤i :
Finansal tablolar Ray Sigorta A.fi. bilgilerini içermektedir.

1.9 Raporlayan iflletmenin adı veya di¤er kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri olan
de¤ifliklikler :  fiirket’in adı ve di¤er kimlik bilgileri 1.1, 1.2 ve 1.3 no’lu dipnotlarda belirtilmifltir.

1.10 Bilanço tarihinden sonraki olaylar : 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal

tablolar 12 Mart 2010 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıfltır. Genel Kurul’un ve ilgili yasal kuruluflların

finansal tabloların yayımlanmasının ardından de¤ifliklik yapma yetkisi bulunmaktadır. Bilanço tarihinden sonraki

olaylar 46 no’lu dipnotta açıklanmıfltır.

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)
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2. Önemli muhasebe politikalarının özeti

2.1 Hazırlık esasları

2.1.1Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla
ilgili bilgiler:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No: 29 “ Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ‹liflkin Esaslar

Tebli¤”i 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü¤e girmifltir. ‹hraç etti¤i sermaye

piyasası araçları bir borsada ifllem gören ortaklıkların, aracı kurumların, portföy yönetim flirketlerinin ve bu

iflletmelere ba¤lı ortaklıkların, ifltiraklerin ve ifl ortaklıklarının, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra bafllayan hesap

dönemlerinde geçerli olmak üzere finansal tablolarını bu Tebli¤ kapsamında hazırlayacakları hükme ba¤lanmıfltır.

Bununla beraber, Sermaye Piyasası Kanunu VII. bölüm 50. maddesi (a) fıkrası hükmü sigorta flirketlerinin kurulufl

denetim, gözetim, muhasebe, finansal tablo ve rapor standartları konularında kendi özel mevzuatındaki hükümlere

tabi olduklarını belirtmektedir. Bu kapsamda ve Hazine Müsteflarlı¤ı’nın 2 Mayıs 2008 tarihli ve 2008/20 numaralı

duyurusuna istinaden fiirket, finansal tablolarını T.C. Baflbakanlık Hazine Müsteflarlı¤ı'nın (Hazine Müsteflarlı¤ı)

sigorta ve reasürans flirketleri için öngördü¤ü esaslara ve 14 Haziran 2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de

yayınlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Sigortacılık Kanunu) gere¤ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde

belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve ilgili yönetmeliklere göre hazırlamaktadır. Hazine Müsteflarlı¤ı’nın,

14 Temmuz 2007 tarihli ve 26582 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans fiirketleri ile

Emeklilik fiirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik”i 1 Ocak 2008 tarihinden bafllamak üzere,

Yönetmeli¤e ba¤lı olarak 18 Nisan 2008 tarihli ve 26851 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Tabloların

Sunumu Hakkında Tebli¤”’i ise 31 Mart 2008 tarihi itibariyle yürürlü¤e girmifltir. fiirket, 31 Aralık 2009 tarihi

itibariyle hazırlanan finansal tablolarını Yönetmelik ve Tebli¤ kapsamında yer alan standartlara göre düzenlemektedir.

Yönetmelik kapsamında, sigorta ve reasürans flirketleri ile emeklilik flirketlerinin faaliyetlerinin Türkiye Muhasebe

Standartları Kurulu (TMSK) tarafından açıklanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal

Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde muhasebelefltirilmesi esas olup, sigorta sözleflmeleri, ba¤lı ortaklık,

birlikte kontrol edilen ortaklık ve ifltiraklerin muhasebelefltirilmesi ile konsolide finansal tablolar, kamuya açıklanacak

finansal tablolar ve bunlara iliflkin açıklama ve dipnotların düzenlenmesine iliflkin usul ve esasların Hazine

Müsteflarlı¤ı tarafından belirlenece¤i hükme ba¤lanmıfltır. Dolayısıyla fiirket faaliyetlerini TMS ve TFRS ile Hazine

Müsteflarlı¤ı tarafından bu kapsamda yayımlanan di¤er açıklamalar, yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde

finansal raporlarına yansıtmaktadır. Hazine Müsteflarlı¤ı’nın 18 fiubat 2008 tarihli sektör duyurusunda TFRS 4

– “Sigorta Sözleflmeleri” TMS 27 – “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar” ile TMS 1 “Finansal Tabloların

Sunuluflu”na iliflkin standartların bu uygulamanın dıflında tutulmufltur.

Tebli¤ çerçevesinde, dipnotların yapısı, sunumu ve dipnotlardaki muhasebe politikalarının sunumuna iliflkin

düzenlemeler 30 Haziran 2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmifltir. fiirket ayrıca sigortacılık teknik

karflılıklarını “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Teknik Karflılıklarına ve Bu Karflılıkların Yatırılaca¤ı

Varlıklara ‹liflkin Yönetmelik” ve Hazine Müsteflarlı¤ı tarafından bu konuda yapılan çeflitli açıklamalar çerçevesinde

hesaplayarak finansal tablolarına yansıtmıfltır.

fiirket TMS’ye ilk geçifl ile ilgili Yönetmelik ve Tebli¤ çerçevesinde yapılan düzeltmeleri, 2008 yılı açılıfl kayıtlarına

yansıtmıfltır.
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7 A¤ustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin

Teknik Karflılıklarına ve Bu Karflılıkların Yatırılaca¤ı Varlıklara ‹liflkin Yönetmelik” (“Teknik Karflılıklar Yönetmeli¤i”)

1 Ocak 2008 tarihi itibariyle yürürlü¤e girmifltir.

Finansal tablolar, gerçe¤e uygun de¤erleri ile gösterilen finansal varlıkların ve türevlerin ve yeniden de¤erlenmifl

tutarıyla yansıtılan kullanım amaçlı binaların dıflında, 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi

tutulmak suretiyle, maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıfltır.

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan de¤erleme esasları, afla¤ıda yer

alan 2.4 ila 2.24 no’lu dipnotlarda açıklanmaktadır.

31 Aralık 2008 tarihli bilançoda kısa vadeli yükümlülükler içerisinde gösterilen 332.232 TL tutarındaki finansal

kiralama ifllemlerinden borçlar bakiyesi uzun vadeli yükümlülükler altında bulunan finansal kiralama ifllemlerinden

borçlar hesabına sınıflanmıfltır.

2.1.2Finansal tabloların anlaflılması için uygun olan di¤er muhasebe politikaları:

Hazine Müsteflarlı¤ı’nın 4 Nisan 2005 tarih ve 19387 sayılı yazısıyla, sigorta flirketlerinin 31 Aralık 2004 tarihli

finansal tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın 15 Ocak 2003 tarih ve 25290 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanarak yürürlü¤e giren Seri XI, No: 25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebli¤’de

yer alan, ‘Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi’ ile ilgili hükümlere istinaden yeniden

düzenlemeleri gerekti¤i açıklanmıfltır. Hazine Müsteflarlı¤ı ayrıca, SPK’nın 17 Mart 2005 tarihinde aldı¤ı karardan

hareketle, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli

olmadı¤ını bildirmifltir. fiirket, Hazine Müsteflarlı¤ı’nın ilgili yazısına istinaden, 31 Aralık 2004 tarihli finansal

tablolarını “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi” ile ilgili hükümlere uygun olarak

yeniden düzenlemifl ve 1 Ocak 2005 tarihinden bafllamak üzere TMSK tarafından yayımlanmıfl 29 no’lu “Yüksek

Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardını uygulamamıfltır.

2.1.3Kullanılan para birimi:

fiirket'in ifllevsel ve raporlama para birimi Türk Lirası (TL)’dir.

2.1.4Finansal tabloda sunulan tutarların yuvarlanma derecesi:

Finansal tablolarda ve ilgili dipnotlarda aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar TL olarak ve yuvarlanmadan gösterilmifltir.

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)
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2.1.5Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan ölçüm temelleri:

2.1.2 no’lu dipnotta detaylı olarak belirtildi¤i üzere, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle bilançoda yer alan parasal

olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özsermaye kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girifllerin 31

Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluflan girifllerin ise nominal de¤erlerden taflınmasıyla

hesaplanmıfltır. Finansal tablolar, bahsedilen enflasyon düzeltmeleri ve makul de¤erleri ile gösterilen finansal

varlıklar ve türevler ile yeniden de¤erlenmifl tutarıyla yansıtılan kullanım amaçlı binalar dıflında, tarihsel maliyet

esasına göre hazırlanmıfltır.

2.1.6Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde de¤ifliklikler ve hatalar:

fiirket, finansal tablolarını 2.1.1 no’lu dipnotta belirtilen muhasebe politikaları çerçevesinde hazırlamaktadır.

Yeni ve revize Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın uygulanması

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için TMS / TFRS kapsamında yürürlü¤e

giren standartlar, de¤ifliklikler ve yorumlar afla¤ıdaki gibidir.

TFRS 1R “Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın ‹lk Kez Uygulanması” ve TMS 27 “Konsolide ve Konsolide

Olmayan Finansal Tablolar”: (1 Ocak 2009 tarihi ve bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir).

Standardın fiirket’in finansal tabloları üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.

TFRS 2, “Hisse Bazlı Ödeme” (De¤ifliklik) - “Hakkın Kazanılması ve ‹ptal Edilmesi” (1 Ocak 2009 tarihi ve bu

tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir): TFRS 2’nin fiirket’in finansal tabloları üzerinde bir etkisi

bulunmamaktadır.

TFRS 7 “Finansal Enstrümanlara iliflkin Dipnotlar”: Mart 2009’da gerçeklefltirilen de¤ifliklikler 1 Ocak 2009 tarihi

itibariyle rayiç de¤erleri ile taflınan finansal enstrümanlara ve likidite riskine iliflkin ek açıklamalar gerektirmektedir.

Standardın fiirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

TFRS 8, “Faaliyet Bölümleri” (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için

geçerlidir). fiirket söz konusu ek açıklamaları 2.3 no’lu dipnotta gerçeklefltirmifltir.

TMS 1, “Finansal Tabloların Sunuluflu” (De¤ifliklik) (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan hesap

dönemleri için geçerlidir). fiirket, finansal tabloların sunulufluna iliflkin ilgili sözkonusu de¤ifliklikleri, Hazine

Müsteflarlı¤ı’nın zorunlu raporlama formatında aynı yönde bir de¤iflikli¤e gidilmedi¤inden dolayı uygulamamıfltır.
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TMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri” (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan hesap

dönemleri için geçerlidir). ‹lgili de¤iflikli¤in finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

TMS 32 ve TMS 1’de yapılan de¤ifliklikler: “Tasfiyeden Kaynaklanan Satılabilir Finansal Araçlar” (1 Ocak 2009

tarih veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir). Sözkonusu de¤iflikli¤in 31 Aralık 2009

itibariyle hazırlanan finansal tablolar üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.

TFRYK 13, “Müflteri Ba¤lılık Uygulamaları” (1 Temmuz 2008 tarih veya bu tarihten sonra bafllayan hesap

dönemleri için geçerlidir): fiirket’in TFRYK 13 kapsamına giren bir müflteri ba¤lılık politikası bulunmamaktadır.

TFRYK 15, “Gayrimenkul ‹nflaatı ile ‹lgili Anlaflmalar” (3 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanmıfltır). TFRYK 15, 1

Ocak 2009 tarihinden sonra bafllayan yıllık dönemler için geçerli olacaktır ve geriye dönük olarak uygulanacaktır.

Sözkonusu standardın fiirket’in finansal performansı ve durumu üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.

TFRYK 16 "Yurtdıflındaki ‹flletmede Bulunan Net Yatırım ‹le ‹lgili Riskten Korunma" (3 Temmuz 2008 tarihinde

yayımlanmıfltır). TFRYK 16, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra bafllayan senelik dönemler için geçerli olacaktır ve

geriye dönük veya ileriye dönük olarak uygulanabilecektir. Yukarıdaki yorumun fiirket’in finansal tabloları üzerinde

bir etkisi bulunmamaktadır.

TFRS’lerdeki iyilefltirmeler: Mayıs 2008’de Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) standartlarla ilgili

tutarsızlıkları ortadan kaldırmak ve anlatımı daha açık hale getirmek için ilk toplu de¤ifliklikleri yayımlamıfltır.

Sözkonusu de¤iflikliklerin fiirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

31 Aralık 2010 tarihli sene sonu mali tabloları için geçerli olacak olan yeni standart, de¤ifliklik ve yorumlar:

TFRS 1 (De¤ifliklik) “TFRS’nin ‹lk Kez Uygulanması” - ‹lk Uygulamaya ‹liflkin ‹lave ‹stisnalar (1 Ocak 2010 tarih

veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir). De¤iflikli¤in fiirket’in finansal tabloları üzerinde

etkisi bulunmamaktadır.

TFRS 2 (De¤ifliklik) “Hisse Bazlı Ödemeler” - Grup Nakit Olarak Ödenen Hisse Bazlı Ödeme ‹fllemleri (1 Ocak

2010 tarih veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir). De¤iflikli¤in fiirket’in finansal tabloları

üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

TFRS 3 (De¤ifliklik), “‹flletme Birleflmeleri” ve UMS 27 (De¤ifliklik), “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal

Tablolar” (1 Temmuz 2009 tarih veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir). De¤iflikli¤in

fiirket’in finansal tabloları üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)
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TMS 39 (De¤ifliklik), “Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme” - Uygun Korumalı Enstrümanlar (1 Temmuz

2009 tarih veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir). De¤iflikli¤in fiirket’in finansal tabloları

üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

TFRYK 9 “Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden De¤erlendirilmesi” ve UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme

ve Ölçme” - Saklı Türev Ürünler (De¤ifliklik) (30 Haziran 2009 tarihli veya bu tarihten sonra bafllayan dönemler

için geçerli olacaktır). Sözkonusu standardın fiirket’in finansal performansı ve durumu üzerinde bir etkisi

bulunmamaktadır.

TFRYK 17, “Gayrinakdi Varlıkların Ortaklara Da¤ıtılması” (1 Temmuz 2009 tarih veya bu tarihten sonra bafllayan

hesap dönemleri için geçerlidir). De¤iflikli¤in fiirket’in finansal tabloları üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

TFRYK 18 “Müflterilerden Transfer Edilen Varlıklar” (1 Temmuz 2009 tarih veya bu tarihten sonra bafllayan

hesap dönemleri için geçerlidir). De¤iflikli¤in fiirket’in finansal tabloları üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

TFRS’lerdeki iyilefltirmeler: Nisan 2009’da Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) standartlarla ilgili

tutarsızlıkları ortadan kaldırmak ve anlatımı daha açık hale getirmek için ikinci toplu de¤ifliklikleri yayınlamıfltır.

Her standart için farklı uygulamaya geçifl düzenlemeleri olup geçerlilik tarihleri çeflitlilik göstermekte ve en erken

1 Temmuz 2009’dan itibaren yürürlü¤e girmektedir. Sözkonusu de¤iflikliklerin fiirket’in finansal tabloları üzerinde

önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

31 Aralık 2010 tarihinden sonra geçerli olacak olan yeni standart, de¤ifliklik ve yorumlar:

TMS 24 (Revize) “‹liflkili Taraf Açıklamaları” (1 Ocak 2011 tarihinde veya sonrasında bafllayan hesap dönemlerinde

geçerli olacaktır)

TMS 32 (De¤ifliklik) “Hisse ‹hraçlarının Sınıflandırılması” (1 fiubat 2010 tarihinde veya sonrasında bafllayan yıllık

hesap dönemlerinde geçerli olacaktır)

TFRYK 14 (De¤ifliklik) “Asgari Fonlama Koflullarının Geri Ödenmesi” (1 Ocak 2011 tarihinde veya sonrasında

bafllayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir)

2.2 Konsolidasyon

fiirket’in “TMS 27- Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” kapsamında konsolide etmesi gereken

ba¤lı ortaklı¤ı bulunmamaktadır.
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2.3 Bölüm raporlaması

(a) Faaliyet alanı:

fiirket, f inansal tablolarını faaliyet alanına göre branfllar bazında raporlamaktadır.

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle fiirket’in bölümlere göre ayrıfltırılmıfl teknik özet bilgileri afla¤ıdaki gibidir:

31 Aral›k 2009

Prim Yangın Dask Nakliyat Kaza Mühendislik Di¤er Toplam

Alınan primler 41.762.715 8.886.531 13.177.845 160.668.025 27.707.776 1.622.599 253.825.491
Reasüransa devredilen primler (32.111.679) (8.886.531) (8.267.286) (58.004.104) (23.970.075) (1.622.721) (132.862.396)

9.651.036 - 4.910.559 102.663.921 3.737.701 (122) 120.963.095
Hasar
Ödenen hasarlar (24.117.381) - (310.498) (127.554.580) (16.951.818) (551.743) (169.486.020)
Ödenen hasarlarda reasürans payı 20.455.725 - (213.942) 35.133.807 14.401.049 549.864 70.326.503

(3.661.656) - (524.440) (92.420.773) (2.550.769) (1.879) (99.159.517)

Ayr›lan teknik karfl›l›klar Yangın Dask Nakliyat Kaza Mühendislik Di¤er Toplam
Kazanılmamıfl prim karflılı¤ı (21.930.492) (4.043.894) (2.650.420) (88.313.967) (25.921.703) (511.585) (143.372.061)
Kazanılmamıfl prim karflılı¤ı reasürans payı 15.091.030 4.043.894 1.842.206 15.740.054 21.200.456 511.585 58.429.225
Devreden kazanılmamıfl prim karflılı¤ı (net) 5.538.783 (32) 898.095 62.717.088 5.882.997 643 75.037.574

(1.300.679) (32) 89.881 (9.856.825) 1.161.750 643 (9.905.262)

Muallak hasarlar karflılı¤ı (37.103.924) - (5.013.173) (80.286.790) (16.385.522) (23.650) (138.813.059)
Muallak hasarlar karflılı¤ı reasürans payı 31.877.204 - 3.969.274 24.052.789 14.368.608 22.326 74.290.201
Devreden muallak hasar karflılı¤ı (net) 4.281.060 - 782.740 52.343.911 1.257.381 2.436 58.667.528

(945.660) - (261.159) (3.890.090) (759.533) 1.112 (5.855.330)

31 Aral›k 2008

Prim Yangın Dask Nakliyat Kaza Mühendislik Di¤er Toplam

Alınan primler 37.517.799 8.288.423 16.122.142 183.591.793 27.580.150 1.418.490 274.518.797
Reasüransa devredilen primler (27.964.530) (8.288.423) (9.270.964) (60.923.832) (21.723.285) (1.413.514) (129.584.548)

9.553.269 - 6.851.178 122.667.961 5.856.865 4.976 144.934.249
Hasar
Ödenen hasarlar (9.203.510) - (2.390.426) (122.351.974) (14.237.116) (610.396) (148.793.422)
Ödenen hasarlarda reasürans payı 5.435.686 - 1.516.913 22.529.880 11.478.858 490.070 41.451.407

(3.767.824) - (873.513) (99.822.094) (2.758.258) (120.326) (107.342.015)

Kazanılmamıfl prim karflılı¤ı (18.182.975) (3.814.052) (2.540.085) (101.732.316) (23.839.005) (364.941) (150.473.374)
Kazanılmamıfl prim karflılı¤ı reasürans payı 12.644.192 3.814.085 1.641.990 39.015.228 17.956.008 364.297 75.435.800
Devreden kazanılmamıfl prim karflılı¤ı (net) 5.094.853 276.088 1.147.148 57.629.155 6.488.523 90.181 70.725.948

(443.930) 276.121 249.053 (5.087.933) 605.526 89.537 (4.311.626)

Muallak hasarlar karflılı¤ı (18.064.958) - (3.799.250) (77.158.576) (10.242.927) (17.243) (109.282.954)
Muallak hasarlar karflılı¤ı reasürans payı 13.783.897 - 3.016.510 24.814.666 8.985.546 14.807 50.615.426
Devreden muallak hasar karflılı¤ı (net) 5.063.714 - 897.223 50.217.081 1.144.116 40.158 57.362.292

782.653 - 114.483 (2.126.829) (113.265) 37.722 (1.305.236)

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
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(b) Co¤rafi bölüm:

fiirket sadece Türkiye’de faaliyet göstermekte olup, Türkiye tek bir co¤rafi bölge olarak dikkate alınmaktadır.

2.4 Yabancı para çevrimi

fiirket’in ifllevsel para birimi Türk Lirası’dır. fiirket finansal tablolarının hazırlanmasında ifllevsel para birimi

kullanılmaktadır. Yabancı para kalemleri ifllevsel para birimine çevirerek kayıtlara yansıtılmaktadır. fiirket, bir yabancı

para ifllemini ilk defa muhasebelefltirirken, yabancı para birimindeki tutara ifllem tarihindeki kuru uygulayarak,

ifllevsel para biriminden kayıtlarına almaktadır. Bilanço tarihi itibariyle bilançoda yer alan yabancı para cinsinden

varlık ve muallak hasarlar dıflındaki borçları TCMB döviz alıfl kurları, muallak hasarları ise TCMB döviz satıfl kurları

ile de¤erlemifltir. Parasal kalemlerin ödenmesinden veya dönem içinde ya da önceki finansal tablolarda ilk

muhasebelefltirme sırasında çevrildiklerinden farklı kurlardan çevrilmelerinden kaynaklanan kur farkları, olufltukları

dönemde kar veya zarar olarak muhasebelefltirilmektedir.

2.5 Maddi duran varlıklar

Maddi duran varlıklar, kullanım amaçlı gayrimenkuller dıflında maliyet de¤erinden birikmifl amortisman ve var ise

de¤er düflüklü¤ü karflılı¤ı çıkartıldıktan sonraki net de¤erleri ile gösterilmifltir.

Kullanım amaçlı gayrimenkuller, yeniden de¤erlenmifl de¤erlerinden gösterilmektedir. Maliyet de¤eri ile yeniden

de¤erlenmifl tutar arasındaki fark özsermayenin altında “Di¤er Kar Yedekleri” hesabında takip edilmektedir.

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, maddi varlıklar ekonomik ömürleri üzerinden do¤rusal amortisman yöntemi ile

amortismana tabi tutulmufltur. Maddi duran varlıkların ekonomik ömürleri afla¤ıdaki gibidir:

Kullanım amaçlı gayrimenkuller 50 yıl

Demirbafl ve tesisatlar 3-20 yıl

Motorlu taflıtlar 5 yıl

Özel maliyetler 5 yıl

Her bir raporlama tarihi itibariyle, varlıkların de¤er düflüklü¤üne u¤ramıfl olabilece¤ini gösteren herhangi bir belirtinin

bulunup bulunmadı¤ı de¤erlendirilir. Böyle bir belirtinin olması durumunda ilgili varlı¤ın geri kazanılabilir tutarı

tahmin edilir. Varlıkların taflındıkları de¤er, geri kazanılabilir tutarı afltı¤ında de¤er düflüklü¤ü karflılık gideri gelir

tablosunda yansıtılır. Geri kazanılabilir tutar, varlı¤ın net satıfl fiyatı ve kullanım de¤erinden yüksek olanıdır.
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2.6 Yatırım amaçlı gayrimenkuller

fiirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır.

2.7 Maddi olmayan duran varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar maliyet bedeli üzerinden aktiflefltirilir. Maddi olmayan varlıklar do¤rusal amortisman

yöntemine göre ilgili kıymetin tahmini ekonomik ömrü (3-5 yıl) üzerinden itfa edilmektedir.

Maddi olmayan duran varlıkların taflıdıkları de¤erler, flartlarda de¤ifliklik oldu¤u takdirde herhangi bir de¤er düflüklü¤ü

olup olmadı¤ını test etmek için incelenmektedir.

2.8 Finansal varlıklar

Finansal varlıklar elde etme maliyetinden varsa de¤er düflüklü¤ü karflılı¤ının indirilmesi suretiyle de¤erlenmifltir.

Krediler ve alacaklar (esas faaliyetlerden alacaklar):

Kredi ve alacaklar sabit ve belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada ifllem görmeyen ve

fiirket’in satılmaya hazır veya alım satım amaçlı olarak sınıflamadı¤ı finansal varlıklardır. Sigortacılık faaliyetlerinden

kaynaklanan alacaklar da bu grupta sınıflanmıfltır. Bu varlıklar, esas olarak kayıtlı de¤erleri ile bilançoya yansıtılmıfltır.

Alacakların de¤er düflüklü¤üne u¤radı¤ına iliflkin tarafsız göstergeler ayrıca de¤erlendirilmektedir. Bu çerçevede,

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 1.443.871 TL (31 Aralık 2008 - 1.792.882 TL) tutarındaki karflılık, beklenen tahsilat

geliflmeleri dikkate alınarak fiirket yönetiminin en iyi tahminleri do¤rultusunda flüpheli olarak de¤erlendirilen

alacaklara istinaden bilançoda kötü alacak karflılı¤ı olarak muhafaza edilmektedir. Sigortacılık faaliyetlerinden

alacaklar karflılı¤ına ilaveten, Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesine uygun olarak fiirket, yukarıda belirtilen

karflılıkların içinde bulunmayan flüpheli alacaklar için alaca¤ın de¤erini ve niteli¤ini göz önünde bulundurarak idari

ve kanuni takipteki alacaklar karflılı¤ı ayırmaktadır.

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar:

fiirket’in vadeye kadar elde tutulacak finansal varlı¤ı bulunmamaktadır.

Satılmaya hazır finansal varlıklar:

fiirket’in satılmaya hazır finansal varlı¤ı bulunmamaktadır.

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
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Alım satım amaçlı finansal varlıklar:

fiirket’in alım satım amaçlı finansal varlı¤ı bulunmamaktadır.

2.9 Varlıklarda de¤er düflüklü¤ü

Maddi ve maddi olmayan varlıklarda de¤er düflüklü¤ü

Varlıkların taflıdıkları de¤er üzerinden gerçekleflmeyece¤i durumlarda, varlıklarda de¤er düflüklü¤ü olup olmadı¤ına

bakılır. Varlıkların taflıdıkları de¤er, paraya çevrilebilecek tutarı afltı¤ında de¤er düflüklü¤ü karflılık gideri gelir

tablosunda yansıtılır. Paraya çevrilebilecek tutar, varlı¤ın net satıfl fiyatı ve kullanımdaki net defter de¤erinden

yüksek olanıdır. Geçmifl yıllarda ayrılan de¤er düflüklü¤ü karflılı¤ı artık geçerli de¤ilse ya da daha düflük de¤erde

bir karflılık ayrılması gerekiyorsa ilgili tutar kadar geri çekilir ve bu tutar gelir tablosuna yansıtılır. Ancak, de¤er

düflüklü¤ü karflılı¤ının ters çevrilmesi sonucu varlı¤ın taflınan de¤erinde meydana gelen artıfl, bu varlı¤a geçmifl

yıllarda hiç de¤er düflüklü¤ü ayrılmamıfl olması halinde belirlenecek de¤erini aflmaması kofluluyla kayda alınmaktadır.

Duran varlıkların yeniden de¤erlemesinden kaynaklanan taflınan bedelindeki de¤er düflüklü¤ü ilk olarak özsermayedeki

yeniden de¤erleme fonundan (varsa) netlenerek borç olarak kaydedilir. Daha sonra toplam de¤er düflüklü¤ünden

kalan bir tutar varsa gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.

2.10 Türev finansal araçlar

fiirket yabancı para piyasasında vadeli ifllem anlaflmaları yapmaktadır. fiirket’in risk yönetim politikalarına göre

riskten korunma amaçlı girilen söz konusu vadeli ifllem anlaflmaları, TMS 39 (Finansal Araçlar: Kayda Alma ve

Ölçüm)’a göre riskten korunma muhasebesi için yeterli flartları sa¤lamadı¤ından, alım satım amaçlı olarak

tanımlanarak finansal tablolarda di¤er kısa vadeli finansal yükümlülükler arasında sınıflandırılarak rayiç de¤erleri

ile yansıtılırlar ve rayiç de¤erindeki de¤ifliklikler gelir tablosuna yansıtılır.

fiirket 2 Temmuz 2008 tarihinde 30 Haziran 2009 vadeli koflullu sıfır maliyetli opsiyon sözleflmesi yapmıfltır. 31

Aralık 2009 tarihi itibariyle açık türev finansal araç bulunmamaktadır.

2.11 Finansal varlıkların netlefltirilmesi (mahsup edilmesi)

Finansal varlık ve yükümlülükler, netlefltirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve söz

konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya efl zamanlı sonuçlandırma niyetinin olması

durumunda bilançoda netlefltirilerek gösterilmektedir.

2.12 Nakit ve nakit benzerleri

Nakit akıfl tablosunun sunumu açısından, nakit ve nakit eflde¤erleri, kasadaki nakit varlı¤ı, ilgili sene sonu itibariyle

vadesi gelmifl çekleri, bankalardaki nakit para ve orijinal vadesi 3 aydan kısa vadeli mevduatları içermektedir. Nakit

ve nakit eflde¤erleri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmifl faizlerinin toplamı ile gösterilmifltir.
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Nakit akıfl tablosuna esas teflkil eden nakit ve nakit benzerleri afla¤ıda gösterilmifltir:

fiirket’in çıkarılmıfl sermayesi 2007 yılında 25.000.000 TL nakit karflılı¤ı olmak üzere; 40.000.000 TL’den 65.000.000

TL’ye çıkarılmıfltır. Sermaye artırım ifllemi, 18 Aralık 2007 tarihinde tamamlanmıfl olup, Sermaye Piyasası

Kurulu’ndan (“SPK”) 12 fiubat 2008 tarih ve 202 numaralı “sermaye artırımının tamamlanmasına iliflkin belge”

19 fiubat 2008 tarihinde alınmıfl ve 22 fiubat 2008 tarihinde Ticaret Sicili’nde tescil ve ilan edilmifltir.

fiirket; 2008 yılı içerisinde tekrar sermaye artırımına gitmifl. 12.000.000 TL nakit karflılı¤ı olmak üzere sermayesini

65.000.000 TL ‘den 77.000.000 TL’ye yükseltmifltir. Sermaye artırımının tamamlanmasına iliflkin 1862 no’lu

belge 19 Kasım 2008 tarihinde alınmıfltır.

5 Mart 2009 tarihli 5622 no’lu yönetim kurulu kararına istinaden fiirket sermayesinin 20.020.000 TL artırılması

karara ba¤lanmıfl ve 25 Mart 2009 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na baflvurulmufltur. Sermaye artırımı 26

Haziran 2009 tarihinde tamamlanmıfltır. Sözkonusu tutar Haziran 2009 tarihinde ödenmifl ve fiirket hesaplarında

Hazine Müsteflarlı¤ı’nın 12 Mart 2008 tarihli 2008/13 sayılı sektör duyurusuna istinaden “500.03 Tescili Beklenen

Sermaye” alt hesabı altında muhasebelefltirilmifltir. Sermaye artırımının tamamlanmasına iliflkin 1329 no’lu belge

28 A¤ustos 2009 tarihinde alınmıfl ve 31 A¤ustos 2009 tarihinde Ticaret Sicili’nde tescil ve ilan edilmifltir.

Sermaye artırımının tescil ve ilan edilmesi sonucunda ilgili tutar ‘’500.03 Tescili Beklenen Sermaye’’ alt hesabından

alınarak ‘’500.00 Sermaye’’  hesabına virman yapılarak muhasebelefltirilmifltir.

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Kasa 78.070 25.865
Bankalar 79.564.636 94.557.453
Verilen çekler ve ödeme emirler (-) - -2.042
Nakit ak›fl tablosuna baz olan nakit ve nakit benzerleri 79.642.706 94.581.276
Faiz tahakkuku 154.241 512.647

Nakit ve nakit benzerleri toplam› 79.796.947 95.093.923

2.13 Sermaye

31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle flirketin %10 ve daha fazlas›na sahip ortaklar› afla¤›daki gibidir:

Adı Pay oranı Pay adedi Pay tutarı (TL)
TBIH Financial Services Group NV %84,26 8.175.054.476 81.750.545

Do¤an fiirketler Grubu Holding A,fi %10,00 970.200.001 9.702.000

Adı Pay oranı Pay adedi Pay tutarı (TL)
TBIH Financial Services Group NV %74,26 5.718.138.475 57.181.385

Do¤an fiirketler Grubu Holding A,fi %20,00 1.540.000.002 15.400.000

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
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fiirket’in 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle kayıtlı sermayesi 200.000.000 TL’dir. fiirket, 5 Mart 2009 tarihli 5623 no’lu

yönetim kurulu kararına istinaden kayıtlı sermaye tavanını 100.000.000 TL’den 200.000.000 TL’ye çıkarma kararı

almıfl, kayıtlı sermayenin artıflı 16 Haziran 2009 tarih ve 7333 sayılı Ticaret Sicili gazetesinde tescil ve ilan edilmifltir.

fiirket’in 97.020.000 TL nominal sermayesinin %10’una tekabül eden 970.199.999 adet Do¤an fiirketler Grubu

Holding A.fi.’ne ait hisse 01.09.2009 tarihinde 19.835.740 USD bedel esas alınarak TBIH Financial Services Group

NV’ye satılmıfltır.

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar bulunmamaktadır.

2.14 Sigorta ve yatırım sözleflmeleri - sınıflandırma

Sigorta sözleflmeleri

fiirket’in 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle faaliyeti ile ilgili tüm sözleflmeleri sigorta sözleflmelerinden oluflmakta olup,

yatırım sözleflmesi bulunmamaktadır.

Reasürans sözleflmeleri

Reasürans sözleflmeleri, fiirket tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleflmesiyle ilgili oluflabilecek

kayıplar için fiirket ve reasürans flirketi tarafından yürürlü¤e konulan ve bedeli ödenen sözleflmelerdir. Sigorta

ve reasürans sözleflmelerinden kaynaklanan sigorta teknik karflılıklarının hesaplanma esasları 2.20 no’lu dipnotta

açıklanmıfltır.

Sigorta flirketleri kapasitelerini arttırabilmek ve katastrofik ya da çok büyük hasarlarda zarara u¤ramamak için

üzerlerinde tuttukları riskin bir bölümünü reasürans yolu ile reasürans flirketlerine devrederler.

fiirket üç de¤iflik tipte reasürans yöntemi uygulamaktadır.

Eksedan Tretesi (Surplus Treaty): Bu reasürans yöntemini fiirket yangın, nakliyat, kaza ve mühendislik

branfllarında kullanmaktadır. Daha önce belirlenen limitler do¤rultunda konservasyona devredilen riskin di¤er

bölümü reasürörlere daha önce belirlemifl oldukları oranlarda da¤ıtılır. Her reasürörün alaca¤ı oranlar ve komisyonlar

sene sonunda (31 Aralık itibari ile) yenilenen anlaflmalarla belirlenir. Hasar olması durumunda yine her reasürör

devredilen oranlarda hasara ortak olur. Burada konservasyona ve eksedana devredecek risk poliçeye ve riskin

çeflidine göre de¤iflebilir.

Kotpar Tretesi (Quota Share Treaty): Bu reasürans yöntemini fiirket kasko, trafik ve tıp doktorları branfllarında

uygulamaktadır. Risk, anlaflmada belirlenen oran do¤rultusunda her poliçede otomatik olarak konservasyon ve

kotpar’a devredilir. Devreden risk poliçeye ve riskin çeflidine göre de¤iflmez, her poliçede aynı oranlarda devir

yapılır. Motor kotpar tretesi her yılın Nisan ayında yenilenir.
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fiirket, trafik ve kasko branfllarında bir reasürör flirket ile yapmıfl oldu¤u kotpar tretesini vadesinde (31 Mart 2010)

yenilememe kararı almıfltır. Bu do¤rultuda 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle ilgili branflların kazanılmamıfl primler

karflılı¤ı ve muallak hasar karflılı¤ı hesaplamalarında reasürör payı olarak sadece baflka bir reasürör flirketle

anlaflmadaki oran olan %5 dikkate alınmak suretiyle konservasyon oranları %95 olarak iliflikteki finansal tablolara

yansıtılmıfltır.

XOL Tretesi (Excess of Loss Treaty): Bu reasürans yöntemi ile fiirket üzerinde tuttu¤u riski (konservasyona düflen

riski) ileride oluflabilecek hasarlardan etkilenmemek için sigortalar ve tıpkı sigorta flirketi ile sigortalı arasındaki

iliflki gibi; sigorta flirketi üzerinde tuttu¤u risk için reasürans flirketlerine prim öder. fiirket XOL tretesini, yangın,

mühendislik ve nakliyat branfllarında uygulamaktadır. Her yılın sonunda yenilemesi yapılır.

2.15 Sigorta ve yatırım sözleflmelerinde iste¤e ba¤lı katılım özellikleri

Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

2.16 ‹ste¤e ba¤lı katılım özelli¤i olmayan yatırım sözleflmeleri

Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

2.17 Borçlar

Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

2.18 Vergiler

Kurumlar vergisi

fiirket, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir.

Türkiye'de, kurumlar vergisi oranı %20’dir (31 Aralık 2008 - %20). Kurumlar vergisi, ilgili oldu¤u hesap döneminin

sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beflinci günü akflamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar

tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluflan kazançlar üzerinden %20

(2008 - %20)  oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu flekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden

hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)
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Finansal zararlar olufltukları yılı takip eden en fazla 5 yıl boyunca taflınabilirler. Vergi beyanları ve ilgili muhasebe

kayıtları vergi dairesince 5 yıl içerisinde incelenebilmektedir.

Türkiye’de mukim anonim flirketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve muaf tutulanlar

haricindekilere yapılanlarla Türkiye’de mukim olan ve olmayan gerçek kiflilere ve Türkiye’de mukim olmayan tüzel

kiflilere yapılan temettü ödemeleri %15 gelir vergisine tabidir. Türkiye’de mukim anonim flirketlerden yine

Türkiye’de mukim anonim flirketlere yapılan temettü ödemeleri gelir vergisine tabi de¤ildir. Ayrıca karın da¤ıtılmaması

veya sermayeye eklenmesi durumunda gelir vergisi hesaplanmamaktadır.

Ertelenmifl vergi

Ertelenmifl vergi, bilanço yükümlülük metodu dikkate alınarak hesaplanmıfltır. Ertelenmifl vergi, aktif ve pasiflerin

finansal raporlamada yansıtılan de¤erleri ile yasal vergi hesabındaki bazları arasındaki geçici farklardan oluflan

vergi etkisini yansıtmaktadır. Ertelenmifl vergi pasifleri vergilendirilecek tüm geçici farklar için hesaplanır.

Ertelenmifl vergi alaca¤ı, her türlü indirilebilir geçici farklar ve taflınan ve kullanılmayan birikmifl zararlar üzerinden

hesaplanır ve ancak fiirket tarafından öngörülebilen gelecekte indirilebilir geçici farkları ortadan kaldıracak ve

birikmifl zararların kullanılmasını sa¤layacak tutarda vergiye tabi kar yaratılma olasılı¤ı var ise kaydedilir.

Her bilanço döneminde fiirket, ertelenmifl vergi alacaklarını gözden geçirmekte ve ileriki yıllarda vergilendirilebilir

gelirlerden düflülemeyece¤i tespit edilen ertelenmifl vergi alaca¤ını ters çevirmektedir.

Ertelenmifl gelir vergisi varlık ve yükümlülükleri ilgili aktifin gerçekleflece¤i veya yükümlülü¤ün ifa edilece¤i

zamanlarda geçerli olaca¤ı tahmin edilen etkin vergi oranı üzerinden hesaplanır.

Ertelenmifl vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile

ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir

vergisiyle iliflkilendirilmesi ya da fiirket’in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netlefltirmek suretiyle ödeme niyetinin

olması durumunda mahsup edilir.

Dönem cari ve ertelenmifl vergisi

Do¤rudan özsermayede alacak ya da borç olarak muhasebelefltirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere

iliflkin cari ve ertelenmifl vergi de do¤rudan özsermayede muhasebelefltirilir) ile iliflkilendirilen ya da iflletme

birleflmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmifl vergi, gelir

tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebelefltirilir.
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2.19 Çalıflanlara sa¤lanan faydalar

(a) Tanımlanmıfl fayda planı:

fiirket, mevcut ifl kanunu gere¤ince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iflten ayrılan veya

istifa ve kötü davranıfl dıflındaki nedenlerle ifline son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle

yükümlüdür.

fiirket, iliflikteki finansal tablolarda yer alan “Kıdem Tazminatı” karflılı¤ını “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak ve

fiirket’in personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularında geçmifl yıllarda

kazandı¤ı deneyimlerini baz alarak hesaplamıfl ve bilanço tarihinde devlet tahvilleri kazanç oranı ile iskonto etmifltir.

Hesaplanan tüm kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıfltır (Not 22).

(b) Tanımlanmıfl katkı planı:

fiirket, Sosyal Güvenlik Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. fiirket’in, bu primleri ödedi¤i

sürece baflka yükümlülü¤ü kalmamaktadır. Bu primler ödendikleri dönemde personel giderleri olarak yansıtılmaktadır.

(c) ‹zin karflılı¤ı:

Söz konusu karflılık di¤er çeflitli kısa vadeli yükümlülükler (Not 23) hesabında gösterilmifltir.

2.20 Karflılıklar

Karflılıklar ancak fiirket’in geçmiflten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülü¤ü (yasal ya da yapısal)

varsa, bu yükümlülük sebebiyle iflletmeye ekonomik çıkar sa¤layan kaynakların elden çıkarılma olasılı¤ı mevcut

ise ve yükümlülü¤ün tutarı güvenilir bir flekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınır. Paranın zaman içindeki de¤er

kaybı önem kazandı¤ında karflılıklar ileride oluflması muhtemel giderlerin bilanço tarihindeki indirgenmifl de¤eriyle

yansıtılır. ‹ndirgenmifl de¤er kullanıldı¤ında, zamanın ilerlemesinden dolayı karflılıklarda meydana gelecek artıfllar

faiz gideri olarak kaydedilir.

fiarta ba¤lı yükümlülükler ve varlıklar

fiarta ba¤lı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taflımıyor ise mali tablolarda

yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. fiarta ba¤lı varlıklar ise mali tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri

yaratma ihtimali yüksek oldu¤u takdirde dipnotlarda açıklanır.

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)



83

Sigortacılık teknik karflılıkları

a) Kazanılmamıfl primler karflılı¤ı

Kazanılmamıfl primler karflılı¤ı yürürlükte bulunan deprem teminatı için 14 Haziran 2007 tarihinden önce tanzim

edilmifl poliçelerde bulunan deprem teminatı primleri hariç olmak üzere sigorta sözleflmeleri için tahakkuk etmifl

primlerin herhangi bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemine sarkan kısmından

oluflur. 4 Temmuz 2007 tarihli Genelge kapsamında 14 Haziran 2007 tarihinden sonra tanzim edilen poliçelerde

bulunan deprem teminatı primleri için kazanılmamıfl primler karflılı¤ı hesaplanmaktadır. Belirli bir bitifl tarihi olmayan

emtea nakliyat sözleflmelerinde son üç ayda yazılan net primlerin %50’si alınarak hesaplanmaktadır.

Kazanılmamıfl primler karflılı¤ı reasürör payı tutarının hesabında yürürlükte bulunan reasürans anlaflmalarının

flartları ile komisyonları dikkate alınmaktadır.

1 Ocak 2008 tarihi ve sonrasında yazılan primler için aracılara ödenen komisyonlar ile reasürörlere devredilen

primler nedeniyle alınan komisyonların gelecek dönem veya dönemlere isabet eden kısmı sırası ile bilançoda

gelecek aylara ait giderler ve gelirler altında ertelenmifl komisyon giderleri ve ertelenmifl komisyon gelirleri

hesaplarında, gelir tablosunda ise faaliyet giderleri hesabı altında netlefltirilerek takip edilmektedir. Öte yandan

Hazine Müsteflarlı¤ı’nın 28 Aralık 2007 tarihli ve 2007/25 sayılı Genelgesi uyarınca 2007 yılı için komisyon düflülerek

ayrılan Kazanılmamıfl Primler Karflılı¤ı’nın 2008 yılı finansal tablolarına devredilmesi sebebi ile 31 Aralık 2007

tarihinden önce tanzim edilen poliçeler için komisyonlar düflüldükten sonra Kazanılmamıfl Primler Karflılı¤ı ayrılması

uygulamasına devam edilmesi hükme ba¤lanmıfltır. fiirket 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, 1 Ocak 2008 tarihinden

itibaren üretti¤i poliçelerin komisyonlarına ait kazanılmamıfl kısımları ayrı hesaplarda takip etmifl ve 31 Aralık 2007

tarihinden önce tanzim edilen poliçeler için ise komisyonlar düflüldükten sonra Kazanılmamıfl Primler Karflılı¤ı

ayrılması uygulamasına devam etmifltir.

fiirket 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle net 84.942.836 TL kazanılmamıfl primler karflılı¤ı (31 Aralık 2008 - 75.037.574

TL), 20.795.468 TL tutarında ertelenmifl komisyon gideri (31 Aralık 2008 - 18.989.022 TL) ve 15.192.608 TL

tutarında ertelenmifl komisyon geliri hesaplamıfl (31 Aralık 2008 - 12.285.560 TL) ve kayıtlara yansıtmıfltır.

fiirket, Hazine Müsteflarlı¤ı’nın 30 Mart 2009 tarih 13594 sayılı Teknik Karflılıklarla ilgili Mevzuatın Uygulanmasına

iliflkin 2009/9 sektör duyurusuna istinaden kazanılmamıfl primler karflılı¤ı hesaplamalarında tüm poliçeler için

düzenlendi¤i gün ve bitifl gününü yarım gün olarak dikkate almıfltır.

fiirket, trafik ve kasko branfllarında bir reasürör flirket ile yapmıfl oldu¤u kotpar tretesini vadesinde (31 Mart 2010)

yenilememe kararı almıfltır. Bu do¤rultuda 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle ilgili branflların kazanılmamıfl primler

karflılı¤ı hesaplamalarında reasürör payı olarak sadece baflka bir reasürör flirketle anlaflmadaki oran olan %5

dikkate alınmak suretiyle konservasyon oranları %95 olarak iliflikteki finansal tablolara yansıtılmıfltır.
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b) Devam eden riskler karflılı¤ı

7 A¤ustos 2007 tarihli ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü¤e giren Sigorta ve Reasürans ile

Emeklilik fiirketlerinin Teknik Karflılıklarına ve bu Karflılıkların Yatırılaca¤ı Varlıklara ‹liflkin Yönetmelik gere¤ince,

sigorta sözleflmesinin süresi boyunca üstlenilen risk düzeyi ile kazanılan primlerin zamana ba¤lı da¤ılımının uyumlu

olmadı¤ı kabul edilen sigorta branfllarında, ayrıca kazanılmamıfl primler karflılı¤ının fiirket’in taflıdı¤ı risk ve beklenen

masraf düzeyine göre yetersiz kalması halinde Devam Eden Riskler Karflılı¤ı ayrılması öngörülmüfltür.

Söz konusu karflılık ayrılırken yürürlükte bulunan sigorta sözleflmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların

ilgili sözleflmeler için ayrılmıfl kazanılmamıfl primler karflılı¤ından fazla olma ihtimaline karflı, her hesap dönemi

itibariyle son 12 ayı kapsayacak flekilde yeterlilik testi yapılması gerekmektedir.

Bu test yapılırken, net kazanılmamıfl primler karflılı¤ının beklenen net hasar prim oranı ile çarpılması gerekmektedir,

Beklenen net hasar prim oranı, gerçekleflmifl hasarların (muallak tazminatlar (net) + ödenen tazminatlar (net) -

devreden muallak tazminatlar (net)) kazanılmıfl prime (yazılan primler (net) + devreden kazanılmamıfl primler

karflılı¤ı (net)- kazanılmamıfl primler karflılı¤ı (net)) bölünmesi suretiyle bulunur.

Müsteflarlıkça belirlenecek branfllar için beklenen hasar prim oranının %95’in üzerinde olması halinde, %95’i

aflan oranın net kazanılmamıfl primler karflılı¤ı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar o branflın devam eden riskler

karflılı¤ı olarak hesaplanır.

Arızi durumlar sonucu belirlenen tutarlar ile hesaplanan son 12 aylık hasar prim oranının bir sonraki dönem için

beklenen hasar primi oranı olarak kabul edilmesinin uygun olmayaca¤ı durumlar, devam eden riskler karflılı¤ı

açısından ayrıca de¤erlendirilir.

fiirket 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle toplam net 430.256 TL tutarında devam eden riskler karflılı¤ı hesaplamıfl ve

kayıtlarına almıfltır (31 Aralık 2008 - 2.291.242 TL).

c) Muallak hasar ve tazminat karflılı¤ı

fiirket, dönem sonu itibariyle ihbar edilmifl ve henüz ödenmemifl hasar dosyalarına ait tüm mükellefiyetler için

hasar karflılı¤ı ayırmaktadır. Muallak hasar karflılı¤ı eksper raporlarına veya sigortalı ile eksperin de¤erlendirmelerine

uygun olarak belirlenmektedir.

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)
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7 A¤ustos 2007 tarihli ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü¤e giren Sigorta ve Reasürans ile

Emeklilik fiirketlerinin Teknik Karflılıklarına ve bu Karflılıkların Yatırılaca¤ı Varlıklara ‹liflkin Yönetmelik gere¤ince;

müsteflarlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrı ayrı hesaplanacak muallak tazminat karflılı¤ı yeterlilik oranının

cari hesap yılı hariç olmak üzere, son befl yıllık aritmetik ortalamasının %95’in altında olması halinde, bu oran ile

%95 oranı arasındaki fark, cari yıl muallak tazminat karflılı¤ı ile çarpılarak yeterlilik oranı fark tutarı bulunur. Yeterlilik

oranı fark tutarı her bir branfl için ayrı ayrı ilave edilerek cari yılda ayrılacak nihai muallak tazminat karflılı¤ı hesaplanır.

fiirket 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, muallak tazminat karflılı¤ı yeterlilik oranı %95’in altında olan branfllar için

toplam net 2.775.456 TL (31 Aralık 2008 - 2.294.918 TL) yeterlilik oranı fark tutarı hesaplamıfl ve muallak tazminat

karflılıklarına ilave etmifltir.

Bilanço tarihi itibariyle gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasar tazminat bedelleri ile ilgili olarak da fiirket

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle net 1.355.778 TL (31 Aralık 2008 - 872.655 TL) yeterlilik oranı fark tutarını muallak

tazminat karflılıklarına ilave etmifltir. fiirket ayrıca, Sigortacılık Kanunu ve Hazine Müsteflarlı¤ı’nın ilgili çeflitli yazıları

çerçevesinde, gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasar ve tazminat bedelleri için de muallak hasar karflılı¤ı

ayırmaktadır. Gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasar ve tazminat bedelleri, cari yıl hariç olmak üzere son befl

yıla iliflkin gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasar ve tazminat bedellerinin ilgili yıllara ait prim tutarlarına

oranının a¤ırlıklı ortalamasının alınması ve bu oranın cari yıl prim tutarı ile çarpılması yoluyla hesaplanmıfltır.

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasar tazminat bedelleri ile ilgili toplam net

11.349.970 TL (31 Aralık 2008 - 11.592.799 TL) tutarında muallak hasar karflılı¤ı ayırmıfltır (Not 17).

Yine 7 A¤ustos 2007 tarihli ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü¤e giren Sigorta ve Reasürans

ile Emeklilik fiirketlerinin Teknik Karflılıklarına ve bu Karflılıkların Yatırılaca¤ı Varlıklara ‹liflkin Yönetmelik gere¤ince;

muallak tazminat karflılı¤ına iliflkin hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemlerinin söz konusu yönetmelik

esaslarına göre tenzil edilmesi gerekmektedir. Hesap dönemi sonu itibariyle tahakkuk etmifl muallak tazminat

karflılı¤ından tenzil edilecek rücu, sovtaj ve benzeri gelirlerin hesaplanmasında son befl veya daha fazla yıllarda

tahakkuk etmifl muallak hasar dosyalarına iliflkin olarak, bu hasarların olufltu¤u dönemi izleyen dönemlerde tahsil

edilen rücu, sovtaj ve benzeri gelirlerin söz konusu yıllara ait tahakkuk etmifl muallak tazminat karflılıklarına

bölünmesi yoluyla bulunan a¤ırlıklı ortalama dikkate alınır. Cari hesap dönemi için ilgili branfl muallak tazminat

karflılı¤ından tenzil edilecek rücu sovtaj ve benzeri gelirler, ilgili branfl için hesaplanmıfl olan a¤ırlıklı ortalama ile

ilgili branflın cari döneme iliflkin tahakkuk etmifl muallak tazminat karflılı¤ının çarpılması suretiyle bulunur. fiirket

yönetmelik uyarınca, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle son altı yıla iliflkin verilere dayanarak net 3.461.675 TL’yi

(31 Aralık 2008 - 3.300.341 TL) kayıtlarına alarak söz konusu tutarı gelir tablosuna yansıtmıfltır.

14 Haziran 2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü¤e giren 5684 sayılı Sigortacılık

Kanununa istinaden çıkarılan, 7 A¤ustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta ve

Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Teknik Karflılıklarına ve bu Karflılıkların Yatırılaca¤ı Varlıklara ‹liflkin Yönetmeli¤in

7nci maddesinin altıncı fıkrasına göre, sigorta flirketlerince ayrılacak cari hesap dönemi muallak tazminat karflılı¤ı

tutarı, Müsteflarlıkça belirlenen aktüeryal zincirleme merdiven metodu ile bulunan tutardan küçük olamaz. Yapılan

hesaplamalarda aktüeryal zincirleme merdiven metoduna istinaden bulunan muallak hasar tutarının %100’ü

dikkate alınmaktadır.
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fiirket Yönetim Kurulu, Hazine Müsteflarlı¤ı’nın yayınladı¤ı Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna (AZMM)

iliflkin Genelgelerde De¤ifliklik Yapılmasına Dair 13 A¤ustos 2009 tarih ve 2009/12 sayılı Genelgesinde,

1 Ocak 2010 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirtilen esaslara göre yapılan aktüeryal çalıflma sonuçların

incelemifl ve 2007/21 sayılı Genelgeye göre, alınan rücu ve sovtajların tahsil esasına göre düflüldü¤ü ve dosya

adetlerinin dikkate alınmadı¤ı yöntemi kullanmaya karar vermifltir. fiirket 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle aktüeryal

zincirleme merdiven metoduna göre hesaplamalarını yapmıfl ve bu hesaplamaya göre fiirket muallak tazminat

karflılı¤ı tutarına net 460.223 TL ilave yapmıfltır. (31 Aralık 2008 - Yoktur).

fiirket, trafik ve kasko branfllarında bir reasürör flirket ile yapmıfl oldu¤u kotpar tretesini vadesinde (31 Mart 2010)

yenilememe kararı almıfltır. Bu do¤rultuda 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle ilgili branflların muallak hasar karflılı¤ı

hesaplamalarında reasürör payı olarak sadece baflka bir reasürör flirketle anlaflmadaki oran olan %5 dikkate

alınmak suretiyle konservasyon oranları %95 olarak iliflikteki finansal tablolara yansıtılmıfltır.

d) Dengeleme karflılı¤ı

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na dayanılarak çıkarılan Sigorta ve Reasürans fiirketleri ile Emeklilik fiirketlerinin

Teknik Karflılıklarına ve bu Karflılıkların Yatırılaca¤ı Varlıklara ‹liflkin Yönetmeli¤e göre; flirketler, takip eden hesap

dönemlerinde ortaya çıkabilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karflılamak

üzere kredi ve deprem teminatları için karflılık ayırmak zorundadır. Bu karflılık her bir yıla tekabül eden deprem

ve kredi net primlerinin %12’si oranında hesaplanır. Karflılık ayrılmasına son befl finansal yılda yazılan net primlerin

en yüksek tutarının %150’sine ulaflılıncaya kadar devam edilir. fiirket 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle

1.140.056 TL (31 Aralık 2008 - 555.563 TL )dengeleme karflılı¤ı hesaplamıfl ve kayıtlarına almıfltır (Not 17).

2.21 Gelirlerin muhasebelefltirilmesi

Yazılan primler

Yazılan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller çıktıktan sonra kalan tutarı ifade etmektedir.

Komisyonlar

Yazılan primler ile ilgili ödenen komisyonlar ve reasürans flirketlerine devredilen primlerin komisyon gelirleri yıl

içinde tahakkuk ettirilir. Alınan ve ödenen komisyonlar gelir tablosunda, kazanılmamıfl primler karflılı¤ı notunda

belirtildi¤i üzere, ertelenmifl komisyon geliri ve gideri ile netlefltirilmifl olarak faaliyet giderleri hesabı altında

izlenmektedir.

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)
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Rücu ve sovtaj gelirleri

fiirket ilgili hasarın ödenmesiyle sigortacının halefiyet hakkını kazandı¤ı düflüncesiyle sigorta flirketlerinden ve

sulhen mutabık kalınan gerçek kiflilerden olan rücu alacaklarını tahakkuk esasına göre kayıtlarına yansıtmaktadır.

fiirket ayrıca dava ve icra safhasında olan rücu alacaklarının tamamı için flüpheli alacak karflılı¤ı ayırmıfltır.

Sovtaj gelirleri ise kesinleflti¤i dönemde faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır.

Faiz gelirleri

Faiz geliri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir.

Temettü gelirleri

Temettü tahsil etme hakkının ortaya çıktı¤ı tarihte gelir olarak kayıtlara alınmaktadır.

2.22 Kiralamalar

fiirket’e kiralanan varlı¤ın mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve faydaların devrini öngören finansal kiralamalar, finansal

kiralamanın bafllangıç tarihinde, kiralamaya söz konusu olan varlı¤ın sözleflme bedeli esas alınarak yansıtılmaktadır.

Finansal kira ödemeleri kira süresi boyunca, her bir dönem için geriye kalan borç bakiyesi sabit bir dönemsel faiz

oranı üretecek flekilde anapara ve finansman gideri olarak ayrılmaktadır. Finansman giderleri dönemler itibariyle

do¤rudan gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Aktiflefltirilen kiralanmıfl varlıklar, varlı¤ın tahmin edilen ömrü üzerinden

amortismana tabi tutulmaktadır. Finansal kiralamaya konu olan sözleflmelerinin ödeme vadesi 1-5 yıl arasındadır.

Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca do¤rusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir

(kiralayandan kira iflleminin gerçekleflebilmesi için alınan veya alınacak olan teflvikler de kira dönemi boyunca

do¤rusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir).

2.23 Kar payı da¤ıtımı

Hisse baflına kazanç, hissedarlara da¤ıtılabilecek net dönem karının yıl içindeki hisselerin a¤ırlıklı ortalama sayısına

bölünmesiyle hesaplanır. Dönem içerisinde içsel kaynaklardan sermaye artırımı yapılması halinde hisse adedinin

a¤ırlıklı ortalaması hesaplanırken yeni bulunan de¤erin sunulan en erken dönem baflı itibariyle de geçerli oldu¤u

kabul edilir.

2.24 ‹liflkili taraflar

Afla¤ıdaki kriterlerden birinin varlı¤ında, taraf fiirket ile iliflkili sayılır:

(a) Söz konusu tarafın, do¤rudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:
(i) ‹flletmeyi kontrol etmesi, iflletme tarafından kontrol edilmesi ya da iflletme ile ortak kontrol altında bulunması

(ana ortaklıklar, ba¤lı ortaklıklar ve aynı ifl dalındaki ba¤lı ortaklıklar dahil olmak üzere);

(ii) fiirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sa¤layacak payının olması; veya

(iii) fiirket üzerinde ortak kontrole sahip olması;
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(b) Tarafın, fiirket’in bir ifltiraki olması;

(c) Tarafın, fiirket’in ortak giriflimci oldu¤u bir ifl ortaklı¤ı olması;

(d) Tarafın, fiirket’in veya ana ortaklı¤ının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;

(e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;

(f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de bahsedilen herhangi

bir bireyin do¤rudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip oldu¤u bir iflletme olması; veya

(g) Tarafın, iflletmenin ya da iflletme ile iliflkili taraf olan bir iflletmenin çalıflanlarına iflten ayrılma sonrasında

sa¤lanan fayda planları olması.

‹liflkili taraflarla yapılan ifllem, iliflkili taraflar arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel

karflılı¤ı olup olmadı¤ına bakılmaksızın transferidir.

31 Aralık 2009 tarihli finansal tablolar ve ilgili açıklayıcı dipnotlarda ortaklar dıflındaki Do¤an fiirketler Grubu Holding

A.fi.’ye dahil flirketler ve fiirket Yönetimi di¤er iliflkili taraflar olarak tanımlanmıfltır.

3. Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri

Finansal tabloların hazırlanmasında fiirket yönetiminin, bilanço tarihi itibariyle, raporlanan varlık ve yükümlülük

tutarlarını, vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütlerini ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını

etkileyecek hükümler varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Buna ba¤lı olarak gerçekleflmifl sonuçlar

tahminlerden farklı olabilir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve

gerçeklefltikleri dönem gelir tablosunda raporlanmaktadırlar. Kullanılan tahminler, bafllıca; sigorta teknik karflılıkları,

varlıkların de¤er düflüklü¤ü, maddi ve maddi olmayan varlıkların ekonomik ömürleri, çalıflanlara sa¤lanan faydaların

muhasebelefltirilmesi, ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü ve di¤er karflılıklar ile ilgili olup ilgili dipnotlarda bu tahmin

ve varsayımlar detaylarıyla anlatılmıfltır. Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan di¤er önemli hüküm ve

tahminler flöyledir:

Kıdem tazminatı karflılı¤ı:

fiirket, iliflikteki finansal tablolarda kıdem tazminatı karflılı¤ını Not 22’de açıklanan aktüeryal varsayımlar kullanarak

hesaplamıfl ve kayıtlarına yansıtmıfltır. fiirket’in, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, kıdem tazminatı yükümlülü¤ü

1.506.777 TL’dir (31 Aralık 2008 - 1.507.195 TL).

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)
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fiüpheli alacaklar karflılı¤ı:

fiirket ilgili aracıların ve sigortalıların geri ödeme yapamayacak olanları için kanuni takip bafllatmıfl ve söz konusu

alacaklar için alınmıfl olan teminat mektubu dıflında kalan ipotek v.s. gibi teminatların de¤erinin yarısının

gerçeklefltirilemeyece¤ini düflünerek karflılık ayırmıfltır. fiirket, ayrıca ödeme vadesini geçiren fakat kanuni takibe

alınmamıfl olan acente ve sigortalılarla ilgili de¤erlendirmede bulunmak suretiyle, finansal tablolarda bu alacaklar

için gerekli gördü¤ü karflılı¤ı yansıtmıfltır.

Rücu alacakları:

fiirket, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle tahakkuk esasına göre (reasürans hissesi düflüldükten sonra),

3.723.404 TL (31 Aralık 2008 - 3.557.219 TL) tutarında net rücu alaca¤ını tahsil edilebilirlik oranı göz önünde

bulundurarak kayıtlara almıfltır.

Muallak hasar ve tazminat karflılı¤ı:

Muallak hasar ve tazminat karflılı¤ı hesaplanırken birçok tahmin ve hükümler kullanılmaktadır. Muallak hasarların

kesin olarak son haline ulaflması uzun zaman alabilmektedir. Muallak hasar ve tazminat karflılı¤ı hesaplamasında

fiirket’in geçmifl yıllar hasar geliflim tutarları deneyimi baz alınmaktadır. Geçmifl yıllar hasar geliflimi gelecekteki

hasar tutarları hesaplamasında kullanılmaktadır. Bu hesaplama, ödenen ve gerçekleflen hasarlar geliflimleri,

geçmiflte hasar baflına düflen ortalama tazminat tutarı, geçmifl hasar sayıları ile beklenen hasar/prim oranı dikkate

alınarak yapılmaktadır. Hesaplamada genellikle kaza tarihleri ile birlikte co¤rafi bölgeler, branfllar ve hasar çeflitleri

de göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca geçmifl yıllar trendinin üzerinde de¤ifliklik yapılıp yapılmaması (bir

kereye mahsus tutarlar, piyasa koflullarındaki de¤ifliklikler, yargı organları kararları ve yasalar gibi) gerekti¤i de

göz önünde bulundurulmaktadır. fiirket’in 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle net muallak hasar ve tazminat karflılı¤ı

tutarı 64.522.858 TL’dir (31 Aralık 2008 - 58.667.528 TL).

Ertelenmifl vergi:

Ertelenmifl vergi, bilanço yükümlülü¤ü metodu dikkate alınarak, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada yansıtılan

de¤erleri ile yasal vergi hesabındaki bazları arasındaki geçici farklardan oluflan vergi etkileri dikkate alınarak

yansıtılmaktadır. Ertelenmifl vergi varlı¤ı hesaplamasında çeflitli tahmin ve hükümler kullanılmaktadır. fiirket, 31

Aralık 2009 tarihi itibariyle birikmifl zararlar üzerinden hesaplanan ertelenmifl vergi varlı¤ını söz konusu vergi

aktifinin gerçekleflebilirli¤ini öngörmedi¤i için kayıtlarına almamıfltır.

4. Sigorta ve finansal riskin yönetimi

Sigorta riski

Sigorta sözleflmelerine iliflkin riskler, sigorta konusu olayın gerçekleflmesi ihtimali ve bu olaydan kaynaklanacak

olan hasar tutarının tam olarak bilinememesidir. Sigorta sözleflmelerinin do¤ası gere¤i, söz konusu risk rastlantısaldır

ve dolayısıyla tam olarak tahmin edilemez.
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Branfllar bazında bakıldı¤ında; motorlu kaza sigortası için riskleri tayin etmekteki en önemli kriterler araç tipi,

yaflı, kullanım amacı, servis maliyetleri, sahibinin mesle¤i, cinsiyet ve yaflı gibi faktörlerdir. Motorsuz kaza

sigortasında ise üç alandan bahsedilebilir. Bunlar yükümlülük, ferdi kaza ve kaza sigortası kapsamına dahil

edilenlerdir. Yükümlülük risklerini tayin etmekteki önemli noktalar, sigortanın konusu, yıllık ciro, risk çeflitleri,

önceki yıllara ait istatistikler, bölgeye ait kapsam ve benzeri faktörlerdir. Yük sigortaları için stoklar ve ürünlerin

çeflitleri, gemi veya taflıyıcının tipleri ve ürünlerin nereden nereye taflındı¤ına dair bilgiler riskleri tayin etmeden

önce göz önünde bulundurulması gereken kriterlerdir. Tekne sigortası için riskler genelde genel müdürlük

tarafından belirlenir ve açıklanır. Bu metodolojinin uygun olmasının nedeni konuyla ilgili kullandırımların az olması

ve risk tayininin spesifik olmasıdır. Yangın sigortaları ise endüstriyel ve kiflisel olarak iki ayrı kategoride

de¤erlendirilebilir. Sigortalanan fiziksel kayıp ve yangın, yıldırım, patlama ve poliçenin içerdi¤i herhangi bir nedenle

u¤rayaca¤ı zararlar konusunda güvence altına alınır. Sigortalama risk kabul kriterleri, anlaflma maddeleri ve pazar

koflullarına göre yapılır. Mühendislik sigortası kalıcı riskleri kapsayan ve geçici, kronik olmayan riskleri kapsayan

sözleflmeler olarak de¤erlendirir. ‹lk grupta mekanik ekipman, elektronik ekipman ve santrallerdeki öngörülemeyen

ani kayıplar göz önünde bulundurulur. ‹kinci grupta ise sözleflme kapsamı garanti periyodu ile sınırlıdır. Sigortalama

pazar koflullarına, risk kabul kriterlerine ve anlaflma maddelerine göre yapılır.

fiirket’in sigorta sözleflmeleri ile ilgili olarak taflıdı¤ı en önemli risk, ödenen hasar ve tazminatların ayrılan

karflılıklardan fazla gerçekleflmesidir. fiirket poliçe yazma stratejisini, kabul edilen sigorta risklerinin tipine ve

oluflan hasarlara göre belirlemektedir.

fiirket söz konusu riskleri, flekillendirmifl oldu¤u poliçe yazma stratejisi ve bütün branfllarda tarafı oldu¤u reasürans

anlaflmaları ile yönetmektedir.

Sigorta riskinin (sigorta edilen azami tutar) branfl bazında da¤ılımı afla¤ıda özetlenmifltir:

31 Aral›k 2009 31 Aralık 2008

Trafik 600.899.030.000 501.858.420.793
Yangın 195.167.338.632 169.449.398.069
Kaza 44.136.510.490 39.858.915.342
Nakliyat 9.604.817.264 29.585.017.789
Mühendislik 20.743.319.556 24.648.520.227
Havacılık 5.700.810.750 16.359.715.372
Ferdi kaza 16.283.523.395 8.073.832.057
Zorunlu deprem 5.753.719.090 4.771.471.810
Sa¤lık 17.243.424 59.799.617
Tarım 3.598.070 3.568.427
Toplam 898.309.910.671 794.668.659.503

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)



91

Finansal risk

fiirket’in bafllıca finansal araçları nakit, kısa ve uzun vadeli banka mevduatlarıdır. Ayrıca sigortacılık faaliyetlerinden

ortaya çıkan ticari alacaklar ve borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir. Bu araçlar fiirket operasyonları için finansman

yaratmak amacıyla kullanılmaktadır.

fiirket, sahip oldu¤u finansal varlıkları, reasürans varlıkları ve sigortacılık yükümlülüklerinden dolayı finansal risklere

maruz kalmaktadır. Özet olarak temel finansal risk, finansal varlıklardan sa¤lanan gelirlerin, sigorta sözleflmelerinden

kaynaklanan yükümlülüklerin karflılanmasında yetersiz kalmasıdır. Finansal riskin en önemli bileflenleri piyasa riski

(kur riski,  piyasa de¤eri faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir.

fiirket’in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların de¤iflkenli¤ine ve bunun fiirket’in finansal performansı

üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirilmesine yo¤unlaflmaktadır. Risk yönetimi,

fiirket yönetimi tarafından Yönetim Kurulu’nca onaylanmıfl usuller do¤rultusunda gerçeklefltirilmektedir.

(a) Piyasa riski

i. Nakit akım ve piyasa de¤eri faiz oranı riski

fiirket, de¤iflken faiz oranlı finansal varlıkları ve yükümlülüklerinin tabi oldu¤u faiz oranlarının de¤ifliminin etkisinden

do¤an faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu risk, faiz oranına duyarlı olan varlık ve yükümlülükleri

dengelemek suretiyle oluflan do¤al tedbirlerle yönetilmektedir.

fiirket’in de¤iflken faiz oranlı finansal varlıkları ve yükümlülükleri bulunmadı¤ından, fiirket nakit akım faiz oranı

riskine maruz de¤ildir. fiirket’in finansal tablolarda rayiç de¤erle yansıtılan sabit faizli finansal varlık ve yükümlülükleri

de bulunmadı¤ından, piyasa de¤eri faiz oranı riskine de maruz de¤ildir.

ii. Kur riski

fiirket, döviz cinsinden alacak ve borçların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı döviz kuru de¤ifliklerinden do¤an

döviz riskine maruz kalmaktadır. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve

sınırlandırılmaktadır.

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle fiirket’in döviz pozisyonu nedeniyle yabancı para pozisyonu duyarlılık analizi ve gelir

gider etkisi afla¤ıdaki gibidir:

Kur de¤iflimi               USD EUR GBP CHF JPY CAD
%5 748.919 429.788 12.869 80.232 3.373 521

-%5 (744.775) (429.520) (12.869) (80.232) (3.373) (521)

Kur de¤iflimi               USD EUR GBP CHF JPY
%5 1.112.190 478.139 9.077 70.186 1.446

-%5 (1.112.190) (478.139) (9.077) (70.186) (1.446)
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iii. Fiyat riski

Fiyat riski yabancı para, faiz ve piyasa riskinin bir kombinasyonudur. fiirket, piyasa koflullarını de¤erlendirerek

Yönetim Kurulu’nca onaylanmıfl usuller do¤rultusunda fiyat riskini yönetmektedir.

(b) Kredi riski

Finansal varlıkların mülkiyeti, karflı tarafın sözleflmenin flartlarını yerine getirmeme riskini taflır. fiirket’in kredi riski,

nakit ve nakit benzerleri ile banka mevduatları, finansal varlıklar, sigortacılık yükümlülüklerindeki reasürans payları,

reasürans flirketlerinden alacaklar ve sigortalılardan ve aracı kurumlardan olan prim alacaklarından kaynaklanmaktadır.

Bu riskler, fiirket yönetimi tarafından karflı tarafa olan toplam kredi riski olarak görülmektedir.

fiirket kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklarının ve sigorta faaliyetlerinden kaynaklanan alacakların

(reasürans alacakları dahil) kredi riskini alınan teminat ve karflı taraf seçiminde uyguladı¤ı prosedürler ile takip

etmekte ve sınırlandırmaktadır. Bu alacaklar ile ilgili di¤er açıklamalar 12 no’lu dipnotta yapılmıfltır.

(c) Likidite riski

Likidite riski bir flirketin fonlama ihtiyacını karflılayamama riskidir.

Afla¤ıdaki tablo, fiirket’in finansal ve sigorta yükümlülüklerinin bilanço tarihleri itibariyle sözleflmeden kaynaklanan

vadelerine kalan sürelerine göre da¤ılımı göstermektedir. Tabloda gösterilen tutarlar iskonto edilmemifl nakit akımlarıdır:

31 Aralık 2009 3 aya kadar 3 ay – 1 yıl 1 yıl – 5 yıl 5 yıldan uzun Toplam
Kiralama yükümlülükleri 135.159 392.123 276.672 - 803.954

Sigorta ve reasürans flirketlerine borçlar 5.073.707 18.887.834 - - 23.961.541

Prim depoları 21.103 - - - 21.103

Sigortac›l›k faaliyetlerinde borçlar 750.352 - - - 750.352

31 Aralık 2008 3 aya kadar 3 ay – 1 yıl 1 yıl – 5 yıl 5 yıldan uzun Toplam
Kiralama yükümlülükleri 55.484 166.452 332.232 - 554.168

Sigorta ve reasürans flirketlerine borçlar 26.220.990 19.884.845 - - 46.105.835

Prim depoları 20.889 - - - 20.889

Sigortac›l›k faaliyetlerinde borçlar 1.011.540 - - - 1.011.540

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)
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Sermaye yönetimi

Sermaye yeterlili¤ine iliflkin düzenlemeler Hazine Müsteflarlı¤ı'nın 19 Ocak 2008 tarihli ve 26761 numaralı Resmi

Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve

De¤erlendirilmesine ‹liflkin Yönetmeli¤i” çerçevesinde 6 aylık dönemler itibariyle hesaplanmaktadır. fiirket

sermayesini yönetirken; Hazine Müsteflarlı¤ı’nın gerekli gördü¤ü sermaye yeterliliklerini yerine getirmeyi, iflletmenin

devamlılı¤ı ilkesi çerçevesinde devam etmeyi ve taflınan risk ile ba¤lantılı olarak sigorta sözleflmelerinde do¤ru

fiyatlandırmayı göz önünde bulundurmayı hedeflemektedir.

fiirket’in 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Hazine’ye yollamakla yükümlü oldu¤u sermaye yeterlilik tablosuna göre

gerekli özsermaye (yukarıdaki bahsi geçen yönetmelik çerçevesinde hesaplanan) ve mevcut sermaye yeterlili¤i

analizi özeti afla¤ıdaki gibidir:

31 Aralık 2009
(denetlenmemifl)

Gerekli özsermaye 74.999.823
Özsermaye 40.963.034

Sermaye eksi¤i(*) 34.036.789

(*) 8 Ocak 2010 tarihli 5715 no’lu yönetim kurulu kararına istinaden fiirket sermayesinin 30.076.200 TL artırılması

karara ba¤lanmıfl olup 8 Ocak 2010 tarihli 5716 no’lu yönetim kurulu kararı ile halka açık payların sahipleri

dıflında kalan ortaklardan sermaye avansı alınmasına karar verilmifl ve TBIH Financial Services Group N.V.’den

25.000.000 TL sermaye avansı alınmıfltır. Finansal tabloların düzenlenme tarihi itibariyle sermaye artırımı

ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na baflvuru yapılmamıfltır.

5. Bölüm bilgileri

2.3 no’lu dipnotta açıklanmıfltır.

6. Maddi duran varlıklar

6.1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 3.063.196 TL (31 Aralık 2008 - 2.188.130 TL).

6.1.1 Amortisman giderleri:  1.808.152 TL (31 Aralık 2008 - 1.349.814 TL).

6.1.1.1 Normal amortisman giderleri: 1.537.098 TL (31 Aralık 2008 - 1.349.814 TL).

6.1.1.2 Yeniden de¤erlemeden kaynaklanan amortisman giderleri: 271.054

(31 Aralık 2008 - Yoktur).

6.1.2 ‹tfa ve tükenme payları: 1.255.044 TL (31 Aralık 2008 - 838.316 TL).

6.2 Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan de¤iflikliklerin dönemin amortisman giderlerinde

meydana getirdi¤i artıfl (+) veya azalıfl (-): 2.5-7 no’lu dipnotlarda açıklanmıfltır.
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6.3 Cari dönemde duran varlık hareketleri:

6.3.1 Satın alınan, imal veya infla edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 1.043.364 TL

(31 Aralık 2008 - 1.700.619 TL).

6.3.2 Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti: 411.957 TL (31 Aralık 2008 - 57.473 TL).

6.3.3 Cari dönemde ortaya çıkan de¤erleme artıflları: Yoktur (31 Aralık 2008 - 10.138.803 TL).

6.3.3.1 Varlık maliyetlerinde (+): Yoktur (31 Aralık 2008 - 10.138.803 TL).

6.3.3.2 Birikmifl amortismanlarda (-): Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

6.3.4 Yapılmakta olan yatırımların niteli¤i, toplam tutarı, bafllangıç ve bitifl tarihi ve tamamlama derecesi: 

Yoktur.

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle fiirket’in maddi duran varlık hareket tablosu afla¤ıdaki gibidir:

31 Aralık 2009TransferlerÇ›k›fllarGirifller1 Ocak 2009 Yeniden
De¤erleme

Maliyet
Kullanım amaçlı gayrimenkuller 23.739.635 - - - - 23.739.635
Makina ve teçhizat - - - - - -
Motorlu taflıtlar 788.751 - 103.137 (318.657) - 573.231
Demirbafllar ve tesisatlar 6.890.656 - 269.882 (93.300) - 7.067.238
Di¤er maddi varlıklar 2.924.671 - 23.599 - - 2.948.270
Kiralama yoluyla edinilmifl maddi varlıklar 963.028 - 646.746 - - 1.609.774

35.306.741 - 1.043.364 (411.957) - 35.938.148
Birikmifl amortismanlar (-)
Kullanım amaçlı gayrimenkuller - - 612.212 - - 612.212
Makina ve teçhizat - - - - - -
Motorlu taflıtlar 459.198 - 106.580 (214.609) - 351.169
Demirbafllar ve tesisatlar 5.657.597 - 511.584 (93.300) - 6.075.881
Di¤er maddi varlıklar 1.973.617 - 260.940 - - 2.234.557
Kiralama yoluyla edinilmifl maddi varlıklar 397.629 - 316.836 - - 714.465

8.488.041 - 1.808.152 (307.909) - 9.988.284

Net defter de¤eri 26.818.700 25.949.864

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)
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31 Aralık 2009TransferlerÇ›k›fllarGirifller1 Ocak 2009 Yeniden
De¤erleme

Maliyet
Kullanım amaçlı gayrimenkuller 17.045.332 10.138.803 14.500 - (3.459.000) 23.739.635
Makina ve teçhizat - - - - - -
Motorlu taflıtlar 832.368 - - (43.617) - 788.751
Demirbafllar ve tesisatlar 6.406.062 - 498.450 (13.856) - 6.890.656
Di¤er maddi varlıklar 2.136.372 - 788.299 - - 2.924.671
Kiralama yoluyla edinilmifl maddi varlıklar 563.658 - 399.370 - - 963.028

26.983.792 10.138.803 1.700.619 (57.473) (3.459.000) 35.306.741
Birikmifl amortismanlar (-)
Kullanım amaçlı gayrimenkuller 3.117.964 - 341.036 - (3.459.000) -
Makina ve teçhizat - - - - - -
Motorlu taflıtlar 354.656 - 132.035 (27.493) - 459.198
Demirbafllar ve tesisatlar 5.199.978 - 470.208 (12.589) - 5.657.597
Di¤er maddi varlıklar 1.762.829 - 210.788 - - 1.973.617
Kiralama yoluyla edinilmifl maddi varlıklar 201.882 - 195.747 - - 397.629

10.637.309 - 1.349.814 (40.082) (3.459.000) 8.488.041

Net defter de¤eri 16.346.483 26.818.700

Piyasa de¤erlemeleri (rayiç de¤er tespiti)

fiirket’e ait kullanım amaçlı binalar ilk olarak Aralık 2008 tarihinde TSKB Gayrimenkul Ekspertiz De¤erleme Anonim

fiirketi tarafından yeniden de¤erlemeye tabi tutulmufltur. Bahsi geçen maddi varlıkların yeniden de¤erlemesi

halihazırdaki kullanım amacıyla piyasa de¤eri üzerinden yapılmıfltır.

Yeniden de¤erlenmifl varlıkların satılması halinde bu varlıklara ait olan yeniden de¤erleme fonları da¤ıtılmamıfl

karlar hesabına aktarılmaktadır. Ayrıca varlı¤ın taflınan yeniden de¤erlenmifl de¤eri baz alınarak hesaplanan

amortisman ile aktifin ilk günkü de¤eri baz alınarak hesaplanan amortisman arasındaki fark, maddi varlık kullanıldıkça

yıll ık olarak yeniden de¤erleme fonundan geçmifl yıllar kar/zararı hesabına aktarılmaktadır.

fiirket, yukarıda belirtilen varlıkları yeniden de¤erlemeye tabi tutmamıfl olsa idi, söz konusu varlıkların net defter

de¤eri 31 Aralık 2009 itibariyle 13.259.674 TL olacaktı.

Duran varlık de¤er artıfl fonu

Bu binalar üzerindeki de¤er artıfl fonu yukarıda belirtilen de¤erleme tutarı bu de¤erlemenin ertelenmifl vergi

etkisinin net tutarından oluflmaktadır. Yeniden de¤erlenmifl varlı¤ın kullanım süresi boyunca bu varlıklara ait olan

yeniden de¤erleme fonları geçmifl yıllar kar/zararı hesabına aktarılmaktadır.

6. Maddi duran varl›klar

31 Aral›k 2008
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2009 2008
1 Ocak 8.111.042 -
De¤er artıflı - 10.138.803
Geçmifl y›llar kar/zarar›na transfer (271.054)
Ertelenmifl vergi 54.211 (2.027.761)

31 Aralık 7.894.199 8.111.042

Bu arsa ve binalar üzerindeki de¤er artıfl fonunun hareketi afla¤ıdaki gibidir:

fiirket, 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren dönemde 588.010 TL (1 Ocak- 31 Aralık 2008 - 492.038 TL) tutarında

operasyonel kiralama giderini gelir tablosuna yansıtmıfltır.

7 A¤ustos 2007 tarih 26606 sayılı Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Mali Bünyelerine ‹liflkin

Yönetmeli¤e istinaden 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle teminat olarak tesis edilen gayrimenkuller üzerinde Hazine

Müsteflarlı¤ı lehine bulunan 19.200.000 TL tutarında ipotek 19 Ocak 2009 tarihli Sarıyer Tapu Sicil Müdürlü¤ü’nden

alınan tescil istem belgesi ile kaldırılmıfltır.

7. Yatırım amaçlı gayrimenkuller

fiirket’in elinde bulundurdu¤u yatırım amaçlı gayrimenkulleri yoktur.

8. Maddi olmayan duran varlıklar

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle fiirket’in maddi olmayan duran varlık hareket tablosu afla¤ıdaki gibidir.

fiirket’in finansal kiralama ifllemlerinde kiracı olarak edindi¤i maddi duran varlıklar afla¤ıdaki bakiyeleri içerir:

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2008

Maliyet - aktiflefltirilmifl finansal kiralama sözleflmeleri 1.609.774 963.028
Birikmifl amortisman (714.465) (397.629)

Net kayıtlı de¤er 895.309 565.399

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)

1 Ocak 2009 Girifller Ç›k›fllar Transferler 31 Aral›k 2009

Maliyet
Haklar 3.156.862 1.298.210 - - 4.455.072

3.156.862 1.298.210 - - 4.455.072
Birikmifl amortismanlar (-)
Haklar 1.319.865 1.255.045 - - 2.574.910

1.319.865 1.255.045 - - 2.574.910
Net defter de¤eri 1.836.997 43.165 1.880.162
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1 Ocak 2008 Girifller Ç›k›fllar Transferler 31 Aral›k 2009

Maliyet
Haklar 1.461.172 1.695.690 - - 3.156.862

1.461.172 1.695.690 - - 3.156.862
Birikmifl amortismanlar (-)
Haklar 481.549 838.316 - - 1.319.865

481.549 838.316 - - 1.319.865
Net defter de¤eri 979.623 1.836.997

9. ‹fltiraklerdeki yatırımlar

fiirket 18 Mart 2009 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile; 28 Mayıs 2008 tarih ve 5557 no.lu Yönetim Kurulu kararında

belirtildi¤i üzere, 2.500.000 TL ile ifltirak edilmesine karar verilen Ray Emeklilik flirketinin kuruluflunun, Ana Hissedar

TBIH NV’nin Ray Sigorta A.fi.’deki mevcut ifllerini daha çok gelifltirme kararı neticesinde süresiz olarak ertelenmesine

karar vermifltir.

10. Reasürans varl›klar›

Reasürör hesaplarının 2009 yılı bakiyelerinin mutabakat ifllemleri bilanço tarihini müteakiben tamamlanmamıfltır.

Sigortacılık sektöründeki reasürör ifllemlerinin süreci ve iflleyifli gere¤i sözkonusu hesapların mutabakatı gecikmeli

olarak tamamlanabilmektedir. Hesapların karflılıklı kesinleflmesinden sonra 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle reasürör

mutabakatları tamamlanacaktır.

fiirket, trafik ve kasko branfllarında bir reasürör flirket ile yapmıfl oldu¤u kotpar tretesini vadesinde (31 Mart 2010)

yenilememe kararı almıfltır. Bu do¤rultuda 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle ilgili branflların kazanılmamıfl primler

karflılı¤ı ve muallak hasar karflılı¤ı hesaplamalarında reasürör payı olarak sadece baflka bir reasürörle anlaflmadaki

oran olan %5 dikkate alınmak suretiyle konservasyon oranları %95 olarak iliflikteki finansal tablolara yansıtılmıfl

ve tretesi yenilenmeyecek olan reasürans flirketinin cari hesap bakiyesi yenilememe kararı do¤rultusunda

yansıtılmıfltır.

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Kazanılmamıfl primler karflılı¤ı reasürör payı (bakınız 17 no’lu dipnot) 58.429.225 75.435.800
Muallak tazminat karflılı¤ı reasürör payı (bakınız 17 no’lu dipnot) 74.290.201 50.615.426
Reasürör flirketleri cari hesabı (Not 19) (23.961.541) (46.105.835)
Reasürans faaliyetlerinden alacaklar (Not 12) 13.761.430 4.789.371

Toplam reasürans varlıkları/(yükümlülükleri) 122.519.315 84.734.762

Reasürörlere devredilen primler (132.862.396) (129.584.548)
Reasürörlerden alınan komisyonlar 22.971.479 24.318.302
Ödenen tazminat reasürör payı 70.326.503 41.451.407
Muallak hasar tazminatı de¤ifliminde reasürör payı 23.674.774 12.375.392
Kazanılmamıfl primler karflılı¤ı de¤ifliminde reasürör payı (17.006.575) 45.562.599
Ertelenmifl al›nan komisyon de¤iflimi (2.907.049) (12.285.560)

Toplam reasürans geliri/(gideri) (35.803.264) (18.162.408)
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11. Finansal varlıklar

11.1 Kuruluflun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt sınıflamaları: Di¤er finansal varlıklar, Tarım

Sigortaları Havuz ‹flletmesi A,fi (TARS‹M)’ye olan %4,35 oranındaki ifltirakten oluflmaktadır ve söz

konusu finansal varlık rayiç bedeli bilinmedi¤inden dolayı maliyet bedelinden taflınmaktadır.

Kredi ve alacaklar 12 no’lu dipnotta açıklanmaktadır.

11.2 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dıflındaki menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

11.3 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

11.4 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmifl menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa

rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmifl menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların

maliyet bedellerine göre de¤erlerini gösteren bilgi: 11.1 no’lu dipnotta açıklanmıfltır.

11.5 Menkul kıymetler ve ba¤lı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp iflletmenin ortakları, ifltirakleri ve ba¤lı

ortaklıklar tarafından çıkarılmıfl bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar: Yoktur

(31 Aralık 2008 - Yoktur).

11.6 Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen de¤er artıflları: Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

12. Krediler ve alacaklar

12.1 Alacakların, ticari müflterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, peflin ödemeler
için (gelecek aylara, yıllara ait ödemeler) ve di¤erleri biçiminde sınıflanması:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Acentelerden alacaklar 81.278.598 87.540.573
Sigortalılardan alacaklar 7.972.914 23.781.828
Rücu ve sovtaj yoluyla tahsil edilecek alacaklar 3.723.404 3.557.219
Reasürans faaliyetlerinden alacaklar 13.761.430 4.789.371
Sigorta ve reasürans nezdindeki depolar 9.213 9.213
Esas faaliyetlerden kaynaklanan flüpheli alacaklar 24.075.085 19.002.290
Esas faaliyetlerden kaynaklanan flüpheli alacaklar karflılı¤ı (24.075.085) (19.002.290)
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karflılı¤ı (1.443.871) (1.792.882)

Toplam 105.301.688 117.885.322

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)
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Vadesi gelmifl bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan flüpheli alacak tutarları (Bu tutarlar ayrı

toplamlar olarak gösterilir):

a) Kanuni ve idari takipteki alacaklar: 24.075.085 TL (31 Aralık 2008 - 19.002.290 TL).

b) Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karflılı¤ı: 1.443.871 TL (31 Aralık 2008 - 1.792.882 TL).

12.2 ‹flletmenin ortaklar, ifltirakler ve ba¤lı ortaklıklarla olan alacak - borç iliflkisi:

Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan31 Aralık 2009

Di¤er iliflkili kurulufllar:
Do¤an Faktoring Hizm. A.fi. - - 1.844 -

Petrol Ofisi A.fi. - - 19.525 -

Adilbey Holding A.fi. - - - -

Milta Turizm ‹flletmeleri Tic. A.fi. - - 13.178 -

Di¤er - - 3.735 -

Ortaklar:
TBIH Financial Services Group NV - - - -

Toplam - - 38.282 -

Borçlar

Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan31 Aralık 2008

Di¤er iliflkili kurulufllar:

Orta Anadolu Otomotiv A.fi. 60.607 - - -

Milta Turizm ‹flletmeleri A.fi. - - 264.273 -

Di¤er - - 38.528 -

Ortaklar:

TBIH Financial Services Group NV - - - 267.677

Toplam 60.607 - 302.801 267.677

Borçlar

Alacaklar

Alacaklar
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12.3 Alacaklar için al›nm›fl olan ipotek ve di¤er teminatlar›n toplam tutar›:

31 Aral›k 2009 31 Aralık 2008

Al›nan ipotek senetleri 30.424.972 26.564.517
Al›nan teminat mektuplar› 8.011.239 7.752.658
Kamu borçlanma senetleri 371.951 423.291
Di¤er 1.297.210 915.178

Toplam 40.105.372 35.655.644

Ayr›ca alacaklar karfl›l›¤› al›n›p naz›m hesaplarda izlenen kredi kart› slipleri, çekler ve alacak senetleri afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2009 31 Aralık 2008

Kredi kartı slipleri 4.651.219 4.810.015
Çekler 1.154.185 1.711.641
Alacak senetleri 4.912.346 701.576

Toplam 10.717.750 7.223.232

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)
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12.4 Yabanc› paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut

yabanc› paralar›n ayr› ayr› tutarlar› ve TL'ye dönüfltürme kurlar›:

31 Aralık 2009

Banka mevduatlar›
USD 1.254.884 1.5057 1.889.479

EUR 308.278 2.1603 665.973

GBP 13.195 2.3892 31.525

CHF 36.428 1.4492 52.791

JPY 160.665 0.0163 2.619

Dövizli banka mevduatlar› 2.642.387

Sigortal›lardan alacaklar
USD 3.150.718 1.5057 4.744.036

EUR 53.185 2.1603 114.895

GBP 97.259 2.3892 232.371

Toplam 5.091.302

Acentalardan alacaklar
USD 14.362.586 1.5057 21.625.746

EUR 4.003.123 2.1603 8.647.947

GBP 42.469 2.3892 101.467

CHF 1.070.833 1.4492 1.551.851

JPY 3.977.791 0.0163 64.838

CAD 7.250 1.4368 10.417

Toplam 32.002.266

Dövizli alacaklar toplam› 37.093.568

Reasürörlere borçlar USD 8.564.099 1.5057 12.894.964

EUR 374.002 2.1603 807.957

GBP 45.194 2.3892 107.978

Toplam 13.810.899
Muallak hasar

USD 283.825 1.5130 429.427

EUR 12.858 2.1707 27.911

Toplam 457.338

Dövizli borçlar toplam› 14.268.237
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31 Aralık 2008

Banka mevduatlar›

USD 11.842.672 1.5123 17.909.673

EUR 895.597 2.1408 1.917.294

GBP 103.074 2.1924 225.979

CHF 1 1.4300 1

Dövizli banka mevduatlar› 20.052.947

Sigortal›lardan alacaklar

USD 13.588.548 1.5123 20.549.961

EUR 110.710 2.1408 237.008

GBP 142.113 2.1924 311.569

Toplam 21.098.538

Acentalardan alacaklar

USD 9.252.603 1.5123 13.992.712

EUR 4.442.114 2.1408 9.509.678

GBP 32.164 2.1924 70.516

CHF 981.623 1.4300 1.403.721

JPY 1.731.506 0.0167 28.916

Toplam 25.005.543

Dövizli alacaklar toplam› 66.157.028

Reasürörlere borçlar USD 19.892.740 1.5123 30.083.791

EUR 978.533 2.1408 2.094.843

GBP 194.549 2.1924 426.529

Toplam 32.605.163

Muallak hasar

USD 82.489 1.5196 125.350

6,395 EUR 2.973 2.1511 6.365

Toplam 131.745

Dövizli borçlar toplam› 32.736.908

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)
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Sigortac›l›k faaliyetlerinden vadesi gelmemifl alacaklar›n gelece¤e dönük yaflland›rmas› (vadeye kalan

gün) afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2009(*) 31 Aralık 2008(*)

3 aya kadar 28.195.909 54.934.105
3-6 ay aras› 15.099.880 9.880.334
6 ay-1 y›l aras› 3.362.325 2.319.304
1 y›l›n üzeri 3.409.055 4.931.548

Toplam 50.067.169 72.065.291

(*) Dask ve Tarsim alacakları dahil.

fiirket 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle sigortacılık faaliyetlerinden alacak karflılı¤ını, beklenen tahsilat geliflmelerini

dikkate alarak yönetimin en iyi tahminleri do¤rultusunda 1.443.871 TL (31 Aralık 2008 - 1.792.882 TL) olarak

hesaplamıfl ve kayıtlarına yansıtmıfltır.

Sigortacılık faaliyetlerinden alacak karflılı¤ı hareket tablosu afla¤ıdaki gibidir:

Vadesini geçmifl ama karfl›l›k ayr›lmayan sigortal›lardan ve acentelerden alacaklar (poliçe vadesine göre

yaflland›r›lm›flt›r):

(*) Dask ve Tarsim alacaklar› dahil.

31 Aral›k 2009(*) 31 Aralık 2008 (*)

1 Ocak 1.792.882 2.453.847
Dönem içindeki girifller - ç›k›fllar (net) (349.011) (660.965)

31 Aral›k 1.443.871 1.792.882

31 Aral›k 2009(*) 31 Aralık 2008 (*)

0-30 gün aras› 14.014.950 16.409.415
30-60 gün aras› 10.023.473 16.523.114
61+ geçenler 15.436.572 15.941.814

Toplam 39.474.995 48.874.343
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31 Aral›k 2009(*) 31 Aralık 2008(*)

Vadesi geçmifl alacaklar 15.436.572 15.441.431
‹lgili alacaklar için al›nan teminatlar 2.910.368 5.204.892

Toplam 12.526.204 10.236.539

Sigortac›l›k faaliyetlerine istinaden 31 Aral›k 2008 itibar› ile arac›lardan alacaklar›n vadesi geçmifl tutarlar›n›n ve

bu vadesi geçmifl olan bakiyeler için fiirket'in arac›lardan alm›fl oldu¤u teminat tutarlar›n›n toplam› afla¤›daki

gibidir (acente vadesine göre yaflland›r›lm›flt›r):

31 Aral›k 2009(*) 31 Aralık 2008(*)

Rücu ve sovtaj alacaklar›, net 3.723.404 3.557.219
‹dari ve kanuni takipteki rücu alacaklar› 15.513.163 12.213.208

Toplam 19.236.567 15.770.427

Rücu ve sovtaj alacaklar›:

‹dari ve kanuni takipteki rücu alacaklar› karfl›l›¤›n›n hareket tablosu:

Acente alacaklar›

31 Aral›k 2009(*) 31 Aralık 2008(*)

1 Ocak 12.213.208 11.072.001
Dönem içindeki girifller 3.299.955 1.141.207
Serbest b›rak›lan provizyon - -

31 Aral›k 15.513.163 12.213.208

31 Aral›k 2009(*) 31 Aralık 2008(*)

Acentelerden kaynaklanan flüpheli alacaklar 8.561.922 6.789.082
Acentelerden kaynaklanan flüpheli alacaklar karfl›l›¤› (8.561.922) (6.789.082)

31 Aral›k 2009(*) 31 Aralık 2008(*)

1 Ocak 6.789.082 5.216.400
Dönem içindeki girifl/ç›k›fl (net) (tahsilatlar düflülmüfl olarak) 1.772.840 1.572.682
31 Aral›k 8.561.922 6.789.082

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)
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13. Türev finansal araçlar

fiirket yapmıfl oldu¤u koflullu sıfır maliyetli opsiyon sözleflmesi gere¤i, sözleflme bafllangıcından itibaren elde

etti¤i gelir ve giderleri mali tablolarına yansıtmıfltır. Söz konusu vadeli döviz alım satım ve opsiyon anlaflmalarının

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle açık olanlarının vadeleri ve de¤erleme kuru afla¤ıdaki gibidir:

Vade
sonu tarihi

Takas
tarihi

Baz döviz
miktar›

(USD put)

Karfl› döviz
miktar›
(TL call)

Kullan›m
fiyat›

Down
and out

fiyat›

Baz döviz
miktar›

(USD put)

Karfl› döviz
miktar›
(TL call)

Kullan›m
fiyat›

30.01.2009 30.01.2009 200.000 277.000 1,3850 1,1750 400.000 554.000 1,3850
27.02.2009 27.02.2009 200.000 277.000 1,3850 1,1750 400.000 554.000 1,3850
30.03.2009 30.03.2009 200.000 277.000 1,3850 1,1750 400.000 554.000 1,3850
30.04.2009 30.04.2009 200.000 277.000 1,3850 1,1750 400.000 554.000 1,3850
29.05.2009 29.05.2009 200.000 277.000 1,3850 1,1750 400.000 554.000 1,3850
30.06.2009 30.06.2009 200.000 277.000 1,3850 1,1750 400.000 554.000 1,3850

Opsiyon al›c›s› : Ray Sigorta A.fi.
Opsiyon sat›c›s› : Fortisbank A.fi.

Opsiyon al›c›s› : Fortisbank A.fi.
Opsiyon sat›c›s› : Ray Sigorta A.fi.

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Kasa 78.070 25.865
Banka mevduatlar› 79.718.877 95.070.100
- Vadesiz mevduat 40.020.317 27.090.320
- Vadeli mevduat 39.698.560 67.979.780
Verilen çekler ve ödeme emirleri (-) - (2.042)

Toplam 79.796.947 95.093.923

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Yabanc› para mevduatlar
- vadesiz mevduatlar 1.630.716 3.779.411
- vadeli mevduatlar 1.011.671 16.273.536

2.642.387 20.052.947
TL mevduatlar
- vadesiz mevduatlar 38.389.601 23.310.909
- vadeli mevduatlar 38.686.889 51.706.244

77.076.490 75.017.153

Toplam 79.718.877 95.070.100

14. Nakit ve nakit benzerleri

31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle nakit ve nakit benzerleri afla¤›da gösterilmifltir.
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31 Aralık 2009 itibariyle nakit ve nakit benzerleri içerisinde 30.295.221 TL tutarında Hazine lehine verilmifl bloke

tutar bulunmaktadır. Bloke edilen 5.199.623 TL, 4.247.483 TL, 8.451.948 TL, 1.208.122 TL ve 11.188.045 TL’nin

vade tarihleri sırasıyla 25 Ocak 2010, 08 Ocak 2010, 18 Ocak 2010, 04 Ocak 2010 ve 14 Ocak 2010’dur.

Vadeli mevduatların a¤ırlıklı ortalama faiz oranları:

Yabanc› para vadesiz mevduatlar

31 Aralık 2009

   Y›ll›k faiz oran (%)

TL %9,46
USD %1,10

Yabanc› para
Vadesiz

TL
Vadesiz

USD 582.990 877.808
EUR 308.278 665.973
GBP 13.195 31.525
CHF 36.428 52.791
JPY 160.665 2.619

Toplam 1.630.716

31 Aralık 2008 Yabanc› para
Vadesiz

TL
Vadesiz

USD 1.081.887 1.636.137
EUR 895.597 1.917.294
GBP 103.074 225.979
CHF 1 1

Toplam 3.779.411

15. Özsermaye

Kanuni defterlerdeki birikmifl karlar, afla¤ıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde da¤ıtılabilirler. Türk

Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret

Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, fiirket’in ödenmifl/çıkarılmıfl sermayesinin %20’sine ulaflılıncaya

kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. ‹kinci tertip yasal yedekler ise ödenmifl/çıkarılmıfl sermayenin %5’ini

aflan da¤ıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmifl/çıkarılmıfl sermayenin

%50’sini geçmedi¤i sürece sadece zararları netlefltirmek için kullanılabilir. Bunun dıflında herhangi bir flekilde

kullanılması mümkün de¤ildir.

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)
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Halka açık flirketler, temettü da¤ıtımlarını SPK’nın öngördü¤ü flekilde afla¤ıdaki gibi yaparlar:

25 fiubat 2005 tarih 7/242 sayılı SPK kararı uyarınca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net da¤ıtılabilir kar

üzerinden SPK’nın asgari kar da¤ıtım zorunlulu¤una iliflkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar da¤ıtım tutarının,

tamamının yasal kayıtlarda yer alan da¤ıtılabilir kardan karflılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamının,

karflılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net da¤ıtılabilir karın tamamı da¤ıtılacaktır. SPK

düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması

durumunda ise kar da¤ıtımı yapılmayacaktır.

9 Ocak 2009 tarih, 1/6 sayılı SPK kararı uyarınca; halka açık anonim ortaklıkların 2008 yılı faaliyetlerinden elde

ettikleri karların da¤ıtım esaslarının belirlenmesi ile ilgili olarak payları borsada ifllem gören anonim ortaklıklar

için, asgari kar da¤ıtım oranının Seri: IV, No: 27 Tebli¤i’nin 5’inci maddesinde belirtildi¤i üzere %20 olarak

uygulanmasına, bu da¤ıtımın genel kurullarında alacakları karara ba¤lı olarak nakit ya da temettünün sermayeye

eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara da¤ıtılması ya da belli oranda nakit, belli

oranda bedelsiz pay da¤ıtılması suretiyle gerçeklefltirilebilmesine karar verilmifltir.

27 Ocak 2010 tarih, 2/51 sayılı SPK kararı uyarınca; halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde

ettikleri karların da¤ıtım esaslarının belirlenmesi ile ilgili olarak, payları borsada ifllem gören anonim ortaklıklar

için, herhangi bir asgari kar da¤ıtım zorunlulu¤u getirilmemesine, bu kapsamda kar da¤ıtımın SPK’nın Seri: IV,

No: 27 Tebli¤i’nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleflmelerinde bulunan hükümler ve flirketler tarafından

kamuya açıklanmıfl olan kar da¤ıtım politikaları çerçevesinde gerçeklefltirilmesine karar verilmifltir.

Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile ola¤anüstü yedeklerin kayıtlı de¤erleri bedelsiz sermaye artırımı;

nakit kar da¤ıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farkları, nakit

kar da¤ıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır.

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle fiirket’in sermaye yedeklerinde görünen 1.781.094 TL’nin, 1.758.281 TL’si rüçhan

hakkı emisyon primlerinden ve 22.813 TL’si ise di¤er yedeklerden oluflmaktadır. 17.159.604 TL olarak görünen

di¤er yedekler içerisinde yer alan 9.265.405 TL tutarındaki kar yede¤i fiirket’in geçmifl dönemlerde üretilen

deprem primleri ile ilgili olup; deprem hasar karflılı¤ının 14 Haziran 2007 tarihinde yayımlanan 5684 sayılı

Sigortacılık Kanunu’na göre ayrılması gereken karflılıklar arasında yer almamasından dolayı, yeni sigortacılık

kanununa uyum çerçevesinde çıkarılan 4 Temmuz 2007 tarihli genelge uyarınca 31 Aralık 2006 tarihine kadar

ayrılmıfl olan ve 1 Eylül 2007 tarihi itibariyle özsermayeye aktarılmıfl deprem hasar karflılı¤ı tutarıdır. Söz konusu

tutar hiçbir flekilde kar da¤ıtımına konu olmamaktadır. Kalan 7.894.199 TL ise fiirket tarafından yaptırılan

gayrimenkul de¤erlemesi sonucu aktife ilave edilen de¤erleme tutarı ve bunun ertelenmifl vergi etkisinden

(geçmifl yıllar kar/zararına transfer net edildikten sonra) oluflmaktadır. TFRS’ye göre e¤er de¤erleme sonucu

varlı¤ın de¤erini arttırıcı yönde ise ilave gelen tutarlar özsermayede gösterilmekte ve ertelenmifl vergi etkisi de

yine özsermayede kayıt altına alınmaktadır.

fiirket’in tamamı ödenmifl 9.702.000.000 adet hisse senedi bulunmaktadır. fiirket’in hisse senetlerinden her

biri 1 kurufl nominal de¤erde olup toplam nominal de¤er 97.020.000 TL’dir.
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31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap döneminde hisse adetlerinin hareketi afla¤ıdaki gibidir:

Dönem/y›l bafl› 7.700.000.000 6.500.000.000
Dönem içinde nakden art›r›m yoluyla ç›kar›lan hisse senetleri 2.002.000.000 1.200.000.000
Dönem/y›l sonu 9.702.000.000 7.700.000.000

  Hisse Adetleri 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

5 Mart 2009 tarihli 5622 no’lu yönetim kurulu kararına istinaden fiirket sermayesinin 20.020.000 TL artırılması

karara ba¤lanmıfl ve 25 Mart 2009 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na baflvurulmufltur. Sermaye artırımı

26 Haziran 2009 tarihi itibariyle tamamlanmıfltır. Sermaye artırımının tamamlanmasına iliflkin 1329 no’lu belge

28 A¤ustos 2009 tarihinde alınmıfl ve 31 A¤ustos 2009 Ticaret Sicili’nde tescil ve ilan edilmifltir.

8 Ocak 2010 tarihli 5715 no’lu yönetim kurulu kararına istinaden fiirket sermayesinin 30.076.200 TL artırılması

karara ba¤lanmıfl olup 8 Ocak 2010 tarihli 5716 no’lu yönetim kurulu kararı ile halka açık payların sahipleri dıflında

kalan ortaklardan sermaye avansı alınmasına karar verilmifl ve TBIH Financial Services Group N.V.’den 25.000.000

TL sermaye avansı alınmıfltır. Finansal tabloların düzenlenme tarihi itibariyle sermaye artırımı ile ilgili olarak

Sermaye Piyasası Kurulu’na baflvuru yapılmamıfltır.

Finansal varlıkların de¤erlemesi

Di¤er finansal varlıklarda yer alan Tarsim maliyet bedelinden takip edilmektedir.

16. Di¤er yedekler ve iste¤e ba¤lı katılımın sermaye bilefleni

Özsermaye içerisinde yer alan di¤er yedekler ile ilgili bilgi 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.

17. Sigorta borçları ve reasürans varlıkları

17.1 fiirketin hayat ve hayat dıflı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar itibariyle hayat ve

hayat dıflı dallara göre tesis edilmifl teminat tutarları:

Hayat d›fl› dallar için tesis edilmesi gereken teminat tutar› 24.999.941 27.344.344
Hayat d›fl› dallar için tesis edilen nakit teminat tutar›(*) 30.295.221 26.110.266
Hayat d›fl› dallar için tesis edilen ipotek tutar› - 19.206.300

  Hisse Adetleri 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)
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* Sigortacılık Kanunu’na istinaden çıkarılan ve 7 A¤ustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Mali Bünyelerine ‹liflkin Yönetmeli¤inin”

4. maddesi gere¤ince, sigorta flirketleri ile hayat ve ferdi kaza branflında faaliyet gösteren emeklilik

flirketleri’nin Minimum Garanti Fonu asgari kurulufl sermaye miktarları toplamının üçte birinden az olamaz.

Hayat dıflı sigorta branflları için minimum Garanti Fonu Sermaye Yeterlili¤i Hesaplama döneminde teminat

olarak tesis edilir.

31 Aralık 2009 itibariyle hayatdıflı dallar için tesis edilen teminat tutarı tamamı vadeli mevduat blokajı

olmak üzere 30.295.221 TL’dir.

17.2 fiirketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat sigortalıların
adet ve matematik karflılıkları: Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

17.3 Hayat dıflı sigortalara dallar itibariyle verilen sigorta teminatı tutarı:
4 no’lu dipnotta açıklanmıfltır.

17.4 fiirketin kurdu¤u emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları: Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

17.5 Portföydeki katılım belgeleri ve dolaflımdaki katılım belgeleri adet ve tutar :
Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

17.6 Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik katılımcılarının
adet ve portföy tutarları: Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

17.7 Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan de¤erleme yöntemleri :
Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

17.8 Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının
bireysel ve kurumsal olarak da¤ılımları : Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

17.9 Dönem içinde baflka flirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım
paylarının bireysel ve kurumsal olarak da¤ılımları : Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

17.10 Dönem içinde fiirket’in hayat portföyünden bireysel emeklili¤e geçen bireysel emeklilik
katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak da¤ılımları :
Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

17.11 Dönem içinde fiirket’in portföyünden ayrılan baflka flirkete geçen veya baflka flirkete geçmeyen
her ikisi birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel
ve kurumsal olarak da¤ılımları: Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).
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17.12 Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve grup olarak
da¤ılımları : Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

17.13 Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları matematik
karflılıklarının tutarlarının ferdi ve grup olarak da¤ılımları : Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

17.14 Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı da¤ıtım oranı : Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

17.15 Sigorta sözleflmelerinden kaynaklanan tutarlar

(*) Söz konusu karfl›l›klar 2.20 no'lu dipnotta aç›kland›¤› üzere net olarak hesaplanmaktad›r.

31 Aralık 2008 31 Aralık 2008

Brüt sigorta borçlar›
Kazan›lmam›fl prim karfl›l›¤› 143.372.061 150.473.374
 hasar karfl›l›¤› 138.813.059 109.282.954
Devam eden riskler karfl›l›¤› (*) 430.256 2.291.242
Dengeleme karfl›l›¤› (*) 1.140.056 555.563
Toplam 283.755.432 262.603.133
Reasürans varl›klar›
Kazan›lmam›fl prim karfl›l›¤› (58.429.225) (75.435.800)
Muallak hasar karfl›l›¤› (74.290.201) (50.615.426)
Toplam (132.719.426) (126.051.226)
Net sigorta borçlar›
Kazan›lmam›fl prim karfl›l›¤› 84.942.836 75.037.574
Muallak hasar karfl›l›¤› 64.522.858 58.667.528
Devam eden riskler karfl›l›¤› (*) 430.256 2.291.242
Dengeleme karfl›l›¤› (*) 1.140.056 555.563

Toplam 151.036.006 136.551.907

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)
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Muallak hasar karfl›l›¤› :

Dönem bafl› - 1 Ocak 109.282.954 50.615.426 58.667.528
Ödenen hasar 169.486.020 70.326.503 99.159.517
Art›fl/(Azal›fl)
   -Cari dönem muallaklar› 37.701.636 18.781.334 18.920.302
   -Geçmifl y›llar muallaklar› 161.314.489 75.219.944 86.094.545
Dönem sonu - 31 Aral›k 138.813.059 74.290.201 64.522.858
Rapor edilen hasarlar 111.083.045 60.208.322 50.874.723
Muallak yeterlilik 7.457.566 4.682.110 2.775.456
Beklenen rücu sovtaj (3.957.722) (496.047) (3.461.675)
Aktüeryal zincir merdiven metod 512.545 52.322 460.223
Gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasarlar 22.549.242 9.843.494 12.705.748
Retro 1.168.383 - 1.168.383
Toplam 138.813.059 74.290.201 64.522.858

Muallak hasarlar 116.263.817 64.446.707 51.817.110
Gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl 22.549.242 9.843.494 12.705.748
Toplam 138.813.059 74.290.201 64.522.858

Brüt Reasürans Pay› Net

Brüt Reasürans Pay› Net

31 Aral›k 2009

Dönem bafl› - 1 Ocak 95.602.327 38.240.035 57.362.292
Ödenen hasar 148.793.422 41.451.407 107.342.015
Art›fl/(Azal›fl)
   -Cari dönem muallaklar› 36.598.802 12.294.664 24.304.138
   -Geçmifl y›llar muallaklar› 125.875.247 41.532.134 84.343.113
Dönem sonu - 31 Aral›k 109.282.954 50.615.426 58.667.528
Rapor edilen hasarlar 90.963.240 44.956.321 46.006.919
Muallak yeterlilik 4.702.037 2.407.119 2.294.918
Beklenen rücu sovtaj (4.198.086) (897.745) (3.300.341)
Aktüeryal zincir merdiven metod - - -
Gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl hasarlar 16.615.185 4.149.731 12.465.454
Retro 1.200.578 - 1.200.578
Toplam 109.282.954 50.615.426 58.667.528

Muallak hasarlar 92.667.769 46.465.695 46.202.074
Gerçekleflmifl ancak rapor edilmemifl 16.615.185 4.149.731 12.465.454
Toplam 109.282.954 50.615.426 58.667.528

Brüt Reasürans Pay› Net

Brüt Reasürans Pay› Net

31 Aral›k 2008
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Kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤›:

Devam eden riskler karfl›l›¤› :

Dengeleme karfl›l›¤› :

Yabanc› para ile ifade edilen net teknik karfl›l›klar afla¤›daki gibidir:

1 Ocak 150.473.374 75.435.800 75.037.574 100.599.149 29.873.201 70.725.948

Net de¤iflim (7.101.313) (17.006.575) 9.905.262 49.874.225 45.562.599 4.311.626

31 Aral›k 143.372.061 58.429.225 84.942.836 150.473.374 75.435.800 75.037.574

Brüt Reasürans pay› Net Brüt Reasürans pay› Net

31 Aral›k 200831 Aral›k 2009

1 Ocak 2.291.242 - 2.291.242 2.906.909 - 2.906.909

Net de¤iflim (1.860.986) - (1.860.986) (615.667) - (615.667)

31 Aral›k 430.256 - 430.256 2.291.242 - 2.291.242

Brüt Reasürans pay› Net Brüt Reasürans pay› Net

31 Aral›k 200831 Aral›k 2009

1 Ocak 555.563 - 555.563 - - -

Net de¤iflim 584.493 - 584.493 555.563 - 555.563

31 Aral›k 1.140.056 - 1.140.056 555.563 - 555.563

Brüt Reasürans pay› Net Brüt Reasürans pay› Net

31 Aral›k 200831 Aral›k 2009

USD 283.825 1.5130 429.427 82.489 1.5196 125.350

EUR 12.858 2.1707 27.911 2.973 2.1511 6.365

Toplam 457.338 131.745

Döviz Cinsi Döviz Tutar› Kur Tutar TL Döviz Tutar› Kur Tutar TL

31 Aral›k 200831 Aral›k 2009

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)
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31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle hasar geliflim tablosu

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle hasar geliflim tablosu

Nihai hasar maliyeti tahmini
Kaza y›l›nda 2.085.301 1.533.079 4.099.736 2.493.154 8.316.691 8.324.070 21.955.492 37.701.636 86.509.159

1 y›l sonra 265.404 305.174 285.938 913.605 617.003 1.829.668 2.641.384 - 6.858.176

2 y›l sonra 378.277 3.229.285 294.719 343.640 745.692 840.650 - - 5.832.263

3 y›l sonra 141.205 77.661 20.042 210.806 549.843 - - - 999.557

4 y›l sonra 219.798 45.995 77.985 459.009 - - - - 802.787

5 y›l sonra 84.167 8.565.653 146.813 - - - - - 8.796.633

6 y›l sonra 43.705 165.734 - - - - - - 209.439

7 y›l sonra 1.075.031 - - - - - - - 1.075.031

Hasar geliflim tablosuna

istinaden toplam muallak hasar 4.292.888 13.922.581 4.925.233 4.420.214 10.229.229 10.994.388 24.596.876 37.701.636 111.083.045

Gerçekleflmifl ancak rapor

edilmemifl hasarlar 22.549.242

Beklenen rücu sovtaj (3.957.722)

Muallak yeterlilik 7.457.566

Retro 1.168.383

Aktüeryal zincir merdiven metot
ile gelen ilave brüt muallak 512.545

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle muallak hasar karfl›l›¤› (brüt)  138.813.059

Nihai hasar maliyeti tahmini

Kaza y›l›nda 1.350.407 1.447.079 4.183.095 4.620.365 2.775.823 8.456.922 9.437.398 36.598.802 68.869.891

1 y›l sonra 297.918 141.173 313.478 292.710 935.803 961.688 2.279.567 - 5.222.337

2 y›l sonra 59.126 298.474 3.217.731 461.240 504.421 994.018 - - 5.535.010

3 y›l sonra 93.117 71.358 125.927 66.364 473.510 - - - 830.276

4 y›l sonra 39.390 52.132 42.952 99.500 - - - - 233.974

5 y›l sonra 97.645 4.268 9.457.515 - - - - - 9.559.428

6 y›l sonra 636.143 54.521 - - - - - - 690.664

7 y›l sonra 21.660 - - - - - - - 21.660

Hasar geliflim tablosuna

istinaden toplam muallak hasar 2.595.406 2.069.005 17.340.698 5.540.179 4.689.557 10.412.628 11.716.965 36.598.802 90.963.240

Gerçekleflmifl ancak rapor

edilmemifl hasarlar 16.615.185

Beklenen rücu sovtaj (4.198.086)

Muallak yeterlilik 4.702.037

Retro 1.200.578

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle muallak hasar karfl›l›¤› (brüt) 109.282.954

Kaza y›l› 2002 ve öncesi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Toplam

Kaza y›l› 2001 ve öncesi 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Toplam
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18. Yat›r›m anlaflmas› yükümlülükleri: Yoktur.

19. Ticari ve di¤er borçlar

‹liflkili taraf bakiyeleri 45 no'lu dipnotta aç›klanm›flt›r.

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2009            31 Aral›k 2008

Finansal borçlar 751.372 514.600

Reasürans flirketlerine borçlar 23.961.541 46.105.835

Sigortac›l›k faaliyetlerinden borçlar 750.352 1.011.540

Sigorta ve reasürans flirketlerinden al›nan depolar 21.103 20.889

Al›nan depozito ve teminatlar 191.574 2.388.127

Sat›c›lara borçlar 1.436.083 1.150.142

Di¤er 10.376 60.889

Toplam 27.122.401 51.252.022

Döviz tutar› Kur Tutar TL

Reasürörlere borçlar

USD 8.564.099 1.5057 12.894.964

EUR 374.002 2.1603 807.957

GBP 45.194 2.3892 107.978

31 Aral›k 2009

Döviz tutar› Kur Tutar TL

Reasürörlere borçlar

USD 19.892.740 1.5123 30.083.791

EUR 978.533 2.1408 2.094.843

GBP 194.549 2.1924 426.529

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)

20. Krediler

Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).
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21. Ertelenmifl gelir vergisi

fiirket ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde bu finansal tablolar ve Vergi Usul

Kanunu arasındaki farklı de¤erlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak

hesaplamaktadır.

‹leriki dönemlerde gerçekleflecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen

vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20’dir.

21. Ertelenmifl gelir vergisi (devamı)

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle birikmifl geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki

vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü afla¤ıdaki gibidir:

Ertelenen vergi varl›¤›n›n / (yükümlülü¤ünün) y›l içindeki hareketi afla¤›daki gibidir:

Prim alacak karfl›l›¤› 288.774 (69.802) 358.576 (132.193)

Devam eden riskler karfl›l›¤› 86.051 (372.197) 458.248 (123.133)

Dengeleme karfl›l›¤› 78.892 36.019 42.872 42.872

Duran varl›klar (1.940.100) 30.701 (1.970.801) (39.831)

K›dem tazminat› karfl›l›¤› 301.355 (84) 301.439 827

Kullan›lmam›fl izin karfl›l›¤› 63.640 25.916 37.725 10.840

Türevler - (90.493) 90.493 90.493

Mevduat faiz tahakkuku - (6.521) 6.521 6.521

Aktüeryal zincir muallak hasar karfl›l›¤› 92.045 92.045 - -

Ertelenmifl vergi, net (1.029.343) (354.416) (674.927) (143.604)

31 Aral›k 2009

Ertelenmifl vergi varl›klar› /

(yükümlülükleri)

Ertelenmifl vergi

(gideri) geliri

Ertelenmifl

vergi varl›klar›

Ertelenmifl vergi

(gideri) geliri

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

1 Ocak (674.927) 1.496.438

Ertelenen vergi geliri / (gideri) (354.416) (143.604)

Yeniden de¤erlemenin etkisi (özsermaye) - (2.027.761)

31 Aral›k (1.029.343) (674.927)

fiirket’in 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle birikmifl zararları 49.991.879 TL olup, sözkonusu taflınan zararlar üzerinden

ertelenmifl vergi varlı¤ı yaratılmamıfltır.
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Taflınabilir zararların geçerlilik tarihleri afla¤ıdaki gibidir:

22. Emeklilik sosyal yard›m yükümlülükleri

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

2010 3.690.199 2.528.621

2011 17.749.289 17.749.289

2012 3.965.112 3.965.112

2014 24.587.279(*) -

49.991.879 24.243.022

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

K›dem tazminat› karfl›l›¤› 1.506.777 1.507.195

fiirket, mevcut ifl kanunu gere¤ince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iflten ayrılan veya

istifa ve kötü hal dıflındaki nedenlerle ifline son verilen personele kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maafl tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle

2.365 TL ile sınırlandırılmıfltır. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 2.427 TL’ye çıkarılmıfltır.

TMS’ye göre, fiirket’in yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüer hesaplama gerekmektedir. fiirket, kıdem

tazminatı karflılı¤ını, “Projeksiyon Metodu” kullanarak, fiirket’in geçmifl yıllardaki personel hizmet süresini

tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularındaki deneyimlerini baz alarak hesaplamıfl ve iliflikteki

finansal tablolara yansıtmıfltır. Kıdem tazminatı karflılı¤ı, çalıflanların emeklili¤i halinde ödenmesi gerekecek

muhtemel yükümlülü¤ün bugünkü de¤eri hesaplanarak ayrılır. Buna ba¤lı olarak, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle

yükümlülü¤ü hesaplamak için kullanılan aktüer varsayımları afla¤ıdaki gibidir:

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

‹skonto oran› %11 %12

Tahmin edilen maafl art›fl oran› %4,8 %5,4

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)

(*) 2009 y›l sonu geçici vergi beyannamesinde vergi dairesine bildirilen zarard›r.
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31 Aral›k 2009 tarihinde sona eren hesap dönemi için k›dem tazminat› yükümlülük hareketi afla¤›daki gibidir:

23. Di¤er yükümlülükler ve masraf karfl›l›klar›

23.1 Personel sosyal güvencesiyle ilgili karfl›l›klar ve di¤erleri: Yoktur. (31 Aral›k 2008 - Yoktur)

23.2 Di¤er karfl›l›klar

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

1 Ocak 1.507.195 1.500.598

Dönem içinde ödenen (638.698) (605.014)

Cari dönemde ayr›lan karfl›l›k tutar› 638.280 611.611

31 Aral›k 1.506.777 1.507.195

fiirket’in masraf karflılıkları afla¤ıdaki gibidir:

23.3 Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutar›:

Verilen/al›nan garanti ve kefaletler: Yoktur.

fiirket'in 31 Aral›k 2009 itibar› ile operasyonel kiralama taahhütleri muhtelif yerlerde kiralam›fl oldu¤u ofisler ile

ilgilidir. fiirket'in muhtelif yerlerde kiralam›fl oldu¤u ofislere istinaden ödemeyi taahhüt etti¤i kira tutarlar› afla¤›daki

gibidir:

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Kullan›lmam›fl izin karfl›l›¤› 318.200 188.620

Yönetim ücret tahakkuku - 267.677

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Yurtiçi verilen banka teminat mektuplar› 5.952.356 4.661.646

TL USD EURO

2010 421.820 66.529 18.750

2011 256.960 44.529 18.750

2012 223.500 39.029 -

2013 37.250 - -

939.530 150.087 37.500
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Al›nan primler 41.762.715 8.886.531 13.177.845 160.668.025 27.707.776 1.622.599 253.825.491

Reasüransa
devredilen primler (32.111.679) (8.886.531) (8.267.286) (58.004.104) (23.970.075) (1.622.721) (132.862.396)

9.651.036 - 4.910.559 102.663.921 3.737.701 (122) 120.963.095

24. Net sigorta prim geliri

Yaz›lan primlerin da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

25. Aidat (ücret) gelirleri :
Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

26. Yat›r›m gelirleri

(1 Ocak-31 Aral›k 2009) Yang›n Dask Nakliyat Kaza Mühendislik Di¤er Toplam

Prim

Al›nan primler 37.517.799 8.288.423 16.122.142 183.591.793 27.580.150 1.418.490 274.518.797

Reasüransa
devredilen primler (27.964.530) (8.288.423) (9.270.964) (60.923.832) (21.723.285) (1.413.514) (129.584.548)

9.553.269 - 6.851.178 122.667.961 5.856.865 4.976 144.934.249

(1 Ocak-31 Aral›k 2008) Yang›n Dask Nakliyat Kaza Mühendislik Di¤er Toplam

Prim

Vadeli mevduat faiz geliri 5.916.911 11.825.762

Toplam 5.916.911 11.825.762

1 Ocak - 31 Aral›k 2009 1 Ocak - 31 Aral›k 2008

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)

27. Finansal varlıkların net tahakkuk gelirleri

Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).
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28. Makul de¤er farkı gelir tablosuna yansıtılan aktifler

Yoktur (31 Aralık 2008 – Yoktur).

29. Sigorta hak ve talepleri

17 no’lu dipnotta açıklanmıfltır.

30. Yatırım anlaflması hakları

Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

31. Zaruri di¤er giderler

1 Ocak-31 Aral›k 2009 1 Ocak-31 Aral›k 2008

Teknik bölüm alt›nda s›n›fland›r›lan faaliyet giderleri 44.766.820 38.763.645

Teknik olmayan bölüm alt›nda s›n›fland›r›lan faaliyet giderleri 1.712.332 1.785.644

Yat›r›m yönetim giderleri 1.166.314 935.410

Vadeli döviz ifllem de¤er azal›fllar› (452.464) 452.464

Kiralama yükümlülükleri 444.482 217.370

Vadeli döviz ifllem giderleri 554.000 180.400

Toplam 46.479.152 40.549.289

32. Gider Çeflitleri

1 Ocak-31 Aral›k 2009 1 Ocak-31 Aral›k 2008

Personel giderleri 12.944.585 13.227.289

Genel yönetim giderleri 5.977.185 6.471.123

Pazarlama ve sat›fl giderleri 3.286.932 4.593.237

D›flar›dan sa¤lanan hizmet giderleri 4.386.761 4.680.344

Di¤er faaliyet giderleri 5.425 14.700

Al›nan komisyon (22.971.479) (24.318.302)

Ertelenmifl al›nan komisyon 2.907.049 12.285.560

Ödenen komisyon 40.036.808 40.798.716

Ertelenmifl ödenen komisyon de¤iflim (1.806.446) (18.989.022)

Toplam 44.766.820 38.763.645
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a) Genel yönetim giderleri

c) D›flar›dan sa¤lanan fayda ve hizmetler

1 Ocak-31 Aral›k 2009 1 Ocak-31 Aral›k 2008

Sat›n alma giderleri 1.856.557 1.542.531
Seyahat giderleri 1.106.756 1.392.210
Temsil giderleri 1.759.415 1.985.652
Kira giderleri 588.010 492.038
Tafl›t giderleri 313.918 285.684
Di¤er 352.529 773.008

Toplam 5.977.185 6.471.123

b) Pazarlama ve sat›fl giderleri

1 Ocak-31 Aral›k 2009 1 Ocak-31 Aral›k 2008

Reklam giderleri 1.094.210 4.039.473
Acente pazarlama ve sat›fl giderleri 1.817.774 482.509
Organizasyon giderleri 374.948 71.255
Toplam 3.286.932 4.593.237

1 Ocak-31 Aral›k 2009 1 Ocak-31 Aral›k 2008

Yönetim gider ücreti (TBIH) 629.465 1.129.278
Bilgisayar giderleri 1.061.320 901.607
Avukatl›k ve istiflare giderleri 735.978 804.628
Temizlik giderleri 511.301 612.961
Kargo giderleri 245.248 307.525
Di¤er 1.203.449 924.345
Toplam 4.386.761 4.680.344

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)



121

33. Çal›flanlara sa¤lanan fayda giderleri

Yönetim kurulu baflkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere

cari dönemde sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.6 no’lu dipnotta açıklanmıfltır.

fiirket’in hisse bazlı ödeme ifllemi bulunmamaktadır.

34. Finansal maliyetler

34.1 Dönemin tüm finansman giderleri :  715.091 TL (31 Aralık 2008 – 256.439 TL).

34.1.1 Üretim maliyetine verilenler Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

34.1.2 Sabit varlıkların maliyetine verilenler Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

34.1.3 Do¤rudan gider yazılanlar 715.091 TL (31 Aralık 2008 – 256.439 TL).

34.2 Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, ba¤lı ortaklık ve ifltiraklerle ilgili kısmı (Toplam tutar içindeki

payları %20’yi aflanlar ayrıca gösterilecektir.): Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

34.3 Ortaklar, ba¤lı ortaklık ve ifltiraklerle yapılan satıfl ve alıfllar (Toplam tutar içindeki payları %20’yi aflanlar

ayrıca gösterilecektir.): 45 no’lu dipnotta açıklanmıfltır.

34.4 Ortaklar ba¤lı ortaklık ve ifltiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar

içindeki payları %20’yi aflanlar ayrıca gösterilecektir.): 45 no’lu dipnotta açıklanmıfltır.

35. Gelir vergileri

31 Aralık 2009 tarihinde sona eren döneme ait gelir tablosunda yer alan vergi gelir ve giderleri afla¤ıda özetlenmifltir:

1 Ocak-31 Aral›k 2009 1 Ocak-31 Aral›k 2008

Ücret ve benzeri giderler 10.176.847 9.506.341

Sosyal güvenlik ve benzeri giderler 1.477.641 1.524.033

Di¤er 1.290.097 2.196.915

Toplam 12.944.585 13.227.289

1 Ocak-31 Aral›k 2009 1 Ocak-31 Aral›k 2008

Cari dönem kurumlar vergisi - -

Ertelenmifl vergi geliri/gideri (354.416) (143.604)

Toplam vergi gideri (354.416) (143.604)
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36. Net kur de¤iflim gelirleri

Gerçekleflen vergi gideri mutabakat› afla¤›daki gibidir:

37. Hisse bafl›na kazanç

37.1 Adi ve imtiyazl› hisse senetleri için ayr› ayr› gösterilmek kofluluyla, hisse bafl›na kâr ve kâr pay› oranlar›

Hisse bafl›na kazanç, net dönem kar›n›n fiirket hisselerinin dönem içindeki a¤›rl›kl› ortalama pay adedine bölünmesiyle

hesaplanmaktad›r. Hesaplama afla¤›daki gibidir:

1 Ocak-31 Aral›k 2009 1 Ocak-31 Aral›k 2008

Dönem kar›/(zarar›) (42.555.457) 644.563

Ertelenmifl vergi geliri/(gideri) (354.416) (143.604)

Vergi öncesi kar/(zarar) (42.201.041) 788.167

Vergi oran› %20 %20

Hesaplanan kurumlar vergisi karfl›l›¤› 8.440.208 (157.633)

Vergiye konu olmayan gelirler, kanunen kabul edilmeyen

giderler, mali zararlar üzerinden ayr›lmayan ertelenmifl

vergi ve di¤er ,net (8.794.624) 14.029

Vergi (354.416) (143.604)

1 Ocak-31 Aral›k 2009 1 Ocak-31 Aral›k 2008

Yat›r›m gelirleri/(giderleri)
Kambiyo karlar› 5.151.750 7.200.315

Döviz mevduat› 1.895.143 764.833

Cari ifllemler 3.256.607 6.435.482

Kambiyo zararlar› (4.937.693) (4.646.345)

Döviz mevduat› (827.501) (1.267.523)

Cari ifllemler (4.110.192) (3.378.822)

Toplam 214.057 2.553.970

1 Ocak-31 Aral›k 2009 1 Ocak-31 Aral›k 2008

Net dönem kar› / zarar› (42.555.457) 644.563

1 kr nominal bedelli a¤›rl›kl› ortalama hisse adetleri 8.424.010.959 6.641.369.863

Hisse bafl›na kar / zarar (kurufl) (0,505169) 0,009705

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)
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38. Hisse baflı kar payı

Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

39. Faaliyetlerden yaratılan nakit

Nakit akıfl tablosunda gösteri lmifltir.

40. Hisse senedine dönüfltürülebilir tahvil

Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

41. Paraya çevrilebilir imtiyazlı hisse senetleri

Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

42. Riskler

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

fiirket aleyhine aç›lan hasar davalar› 70.541.809 49.401.889

fiirket aleyhine aç›lan ifl davalar› 24.266 137.712

Söz konusu aleyhte açılan davalar için avukatlarla istiflare sonucunda gerekli görülen karflılık tutarları, iliflikteki

finansal tablolarda dikkate alınmıfltır.

Türkiye’de vergi de¤erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaflma prosedürü bulunmamaktadır. fiirketler

vergi beyannamelerini, ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yıl 1 – 25 Nisan tarihleri arasında hazırlamaktadır.

Vergi Dairesi tarafından söz konusu beyannameler ve bunlara baz teflkil eden muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde

incelenerek de¤ifltirilebilmektedir.

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Yurtiçi verilen banka teminat mektuplar› 5.952.356 4.661.646

43. Taahhütler

Aktif de¤erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarlar›:

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Bankalar 30.295.221 26.110.266

Kullan›m amaçl› gayrimenkuller 6.300 19.206.300

Toplam 30.301.521 45.316.566
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Alacaklar Borçlar

Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan

‹liflkili flirketler (*) - - 38.282 -

31 Aral›k 2009

Alacaklar Borçlar

Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan

‹liflkili flirketler (*) 60.607 - 302.801 267.677

31 Aral›k 2008

(*) ‹liflkili flirketlere 38.282 TL (31 Aralık 2008 - 302.801 TL) tutarındaki ticari borçlar bilançoda satıcılara borçlar

hesabında, 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 66.607 TL tutarındaki ticari alacaklar bilançoda sigortacılık

faaliyetlerinden alacaklar hesabında ve 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 267.677 TL tutarındaki ticari olmayan

borçlar ise bilançoda gider tahakkukları hesabında muhasebelefltirilmifltir.

Üst düzey yönetime sa¤lanan faydalar

31 Aralık 2009 tarihinde sona eren döneme ait, yönetim kurulu baflkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel

koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sa¤lanan ücret ve benzeri

menfaatler afla¤ıda gösterilmifltir.

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Çal›flanlara sa¤lanan k›sa vadeli faydalar 2.081.754 1.805.988
‹flten ayr›lma sonras› faydalar - -
Di¤er uzun vadeli faydalar - -
Toplam kazançlar 2.081.754 1.805.988
SSK iflveren pay› 64.844 65.537

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)

44. ‹flletme birleflmeleri

Yoktur (31 Aral›k 2008 - Yoktur)

45. ‹liflkili taraflarla ifllemler



125

45.1 Ortaklar, ifltirakler ve ba¤lı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan flüpheli alacak tutarları ve bunların borçları :
Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

45.2 fiirket ile dolaylı sermaye ve yönetim iliflkisine sahip ifltirakler ve ba¤lı ortaklıkların dökümü, ifltirakler ve ba¤lı
ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri, ifltirak, oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen
en son finansal tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu finansal tabloların
ait oldu¤u dönem, Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadı¤ı, ba¤ımsız denetime tabi
tutulup tutulmadı¤ı ve ba¤ımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve flartlı olmak üzere hangi türde düzenlendi¤i:
Di¤er finansal varlıklar ile ilgili bilgi afla¤ıdaki gibidir:

‹fltirak %

Toplam 130.565

‹fltirak tutar› Net  dönem kar› Dönem kar› Ait oldu¤u dönem
SPK

standartlar›na
uygunlu¤u

Ba¤›ms›z
denetimden

geçti/geçmedi

Ba¤›ms›z
denetim rapor

görüfl türü
Tar›m Sigortalar›
Havuzu ‹flletmesi
A.fi. (Tarsim)

130.565 (5.789) 92.211 Uygun de¤il31.12.2009 Geçmedi -

Mali tablolar›n

%4,35

‹fltirak %

Toplam 130.565

‹fltirak tutar› Net  dönem kar› Dönem kar› Ait oldu¤u dönem
SPK

standartlar›na
uygunlu¤u

Ba¤›ms›z
denetimden

geçti/geçmedi

Ba¤›ms›z
denetim rapor

görüfl türü
Tar›m Sigortalar›
Havuzu ‹flletmesi
A.fi. (Tarsim)

130.565 291.315 373.482 Uygun de¤il31.12.2008 Geçmedi -

Mali tablolar›n

%4,35

Sat›fllar (prim üretimi) 31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Yeni Ortado¤u Otomotiv Ticaret A.fi. (183) 85.965

Do¤an Havac›l›k A.fi. - 172.590

Do¤an Otomobilcilik A.fi. (1.045) 42.857

Di¤er - 29.540

Toplam (1.228) 330.952

Ödenen Kira 31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Adilbey Holding A.fi - 52.177

Ödenen Komisyon 31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

Do¤an Otomobilcilik A.fi. (108) 5.240

Yeni Ortado¤u Otomotiv Ticaret A.fi. (19) 13.763

Al›fllar 31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

TBIH Financial Services Group NV (yönetim ücreti) 629.465 1.129.278

Milta Turizm ‹flletmeleri A.fi. 996.332 935.974

Petrol Ofisi A.fi. 237.775 1.014.659

Di¤er 146.151 145.949

Toplam 2.009.723 3.225.860
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31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

a) Verilen depozito ve teminatlar:
Verilen depozito 84.780 43.923

Verilen teminat (*) 14.179 2.733.787

98.959 2.777.710

(*) 2004/23 no’lu hasar dosyasına iliflkin dava ile ilgili olarak, fiirket Asliye Ticaret Mahkemesi’nin banka hesabına 2.643.488 TL teminat

olarak yatırmıfl ve sözkonusu tutarın reasürans anlaflması çerçevesinde reasürans flirketlerinin paylarına düflen 2.379.140 TL’yi tahsil

etmifl ve bu tutarı alınan depozito ve teminatlar hesabında muhasebelefltirmifltir. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle teminat serbest bırakılmıfltır.

45.3 ‹fltirakler ve ba¤lı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen
bedelsiz hisse senedi tutarları: Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

45.4 Taflınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların de¤erleri : Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

45.5 Ortaklar, ifltirakler ve ba¤lı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi
yükümlülüklerin tutarı : Yoktur (31 Aralık 2008 - Yoktur).

46. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar

Bilanço tarihinden sonra fiirket aleyhine, ço¤unlu¤u rücu ve hasarlarla ilgili 2.567.865 TL  tutarında 115 adet dava, fiirket

lehine ise 2.431.728 TL tutarında 225 adet dava açılmıfltır.

8 Ocak 2010 tarihli 5715 no’lu yönetim kurulu kararına istinaden fiirket sermayesinin 30.076.200 TL artırılması karara

ba¤lanmıfl olup 8 Ocak 2010 tarihli 5716 no’lu yönetim kurulu kararı ile halka açık payların sahipleri dıflında kalan

ortaklardan sermaye avansı alınmasına karar verilmifl ve TBIH Financial Services Group N.V.’den 25.000.000 TL sermaye

avansı alınmıfltır. Finansal tabloların düzenlenme tarihi itibariyle sermaye artırımı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası

Kurulu’na baflvuru yapılmamıfltır

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)

47. Di¤er

47.1 Finansal tablolardaki “di¤er” ibaresini taflıyan hesap kalemlerinden dahil oldu¤u grubun toplam
tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aflan kalemlerin ad ve tutarları:
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31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008
b) Di¤er çeflitli alacaklar:

Acentelerden zorunlu deprem sigortas› alacaklar› 1.669.308 2.992.849

DASK cari hesab› - (630.223)

Peflin ödenmifl giderler 1.423.609 1.935.307

Peflin ödenen komisyonlar 1.382.554 1.424.444

Di¤er 41.055 510.863

Sovtaj alacaklar› 893.800 384.050

Ray Emeklilik kurulufl avanslar› (*) - 1.082.576

Di¤er 333.241 262.289

4.319.958 6.026.848
c) Di¤er finansal varl›klar:

Tarsim ifltirak tutar› 130.565 130.565

130.565 130.565
d) Di¤er çeflitli borçlar:

Dask cari hesab› 1.035.934 -

Sat›c›lara borçlar 400.149 1.150.142

Di¤er 10.376 60.889

1.446.459 1.211.031

e) Di¤er teknik karfl›l›klar:
Dengeleme karfl›l›¤› 1.140.056 555.563

1.140.056 555.563
f) Di¤er çeflitli k›sa vadeli yükümlülükler:

‹zin karfl›l›¤› 318.200 188.620

318.200 188.620
g) Di¤er finansal borçlar:

Vadeli döviz ifllem de¤er azal›fllar› - 452.464

- 452.464

(*) fiirket 18 Mart 2009 tarihli 5625 no’lu yönetim kurulu kararı ile Ray Emeklilik fiirketi’nin kuruluflunu, ana hissedar

TBIH NV’nin Ray Sigorta A.fi’ deki ifllerini daha çok gelifltirme kararı neticesinde süresiz olarak ertelemeye

karar vermifltir. Bu do¤rultuda kurulufl avansı olarak yapılmıfl harcama tutarının %25’i giderlefltirilmifl, %75’lik

kısmının bir bölümü ise ortaklara olan yönetim ücreti borç tahakkukundan mahsup edilmifl ve geri kalan

kısmı da tahsil edilmifltir.
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47.2 “Di¤er Alacaklar” ile “Di¤er Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço
aktif toplamının yüzde birini aflan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı
toplamları: Yoktur.

47.3 Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına iliflkin tutarlar : 2.979.093 TL

(31 Aralık 2008 - 2.941.230 TL).

47.4 Önceki döneme iliflkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve
kaynakları gösteren açıklayıcı not : Yoktur (31 Aralık 2008 -Yoktur).

47.5 Yer alması gereken di¤er notlar

Dönemin reeskont ve karflılık giderleri:

Teknik karfl›l›klar (net) (Not 17) (14.484.099) (5.556.757)

Sigortac›l›k faaliyetlerinden alacaklar karfl›l›¤› (Not 12) 349.011 660.965

‹dari ve kanuni takipteki alacaklar karfl›l›¤› (5.341.106) (3.376.222)

K›dem tazminat› karfl›l›¤› (Not 22) 418 (6.597)

Kullan›lmam›fl izin karfl›l›¤› (129.580) (54.201)

Vergi karfl›l›¤› (Not 35) (354.416) (143.604)

Toplam (19.959.772) (8.476.416)

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008

fiirket, 17 Aralık 2009 tarihli 5714 no’lu yönetim kurulu kararı ile, trafik ve kasko branfllarında iki reasürör flirket

ile yapmıfl oldu¤u sözleflmeleri vadelerinde (31 Aralık 2009 ve 31 Mart 2010) yenilememe kararı almıfltır.

RAY S‹GORTA ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal
tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmifltir.)
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47.6 Kar da¤ıtım tablosu

fiirket 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap döneminde 42.555.457 TL zarar beyan etmifltir.

Kar da¤›t›m›na iliflkin genel kurul toplant›s› finansal tablolar›n haz›rlanma tarihi itibariyle gerçeklefltirilmemifltir.

Kar›n, geçen y›l zararlar›na mahsup edilmesi öngörülmektedir.

SPK’ya göre

3. Dönem kar› (42.555.457) 644.563

4. Ödenecek vergiler ( - ) - -

5. Net dönem kar› ( = ) (42.555.457) 644.563

6. Geçmifl y›llar zararlar› ( - ) (33.582.263) (34.443.669)

7. Birinci tertip yasal yedek ( - ) - -

8 Net da¤›t›labilir dönem kar› ( = ) - -

9 Y›l içinde yap›lan ba¤›fllar ( + ) - -

10 Birinci temettüün hesaplanaca¤› ba¤›fllar

eklenmifl net da¤›t›labilir dönem kar› - -

11 Ortaklara birinci temettü ( * ) - -

 - Nakit - -

 - Bedelsiz - -

 - Toplam - -

12 ‹mtiyazl› hisse senedi sahiplerine da¤›t›lan temettü - -

13 Yönetim kurulu üyelerine, çal›flanlara v.b'e temettü - -

14 ‹ntifa senedi sahiplerine da¤›t›lan temettü - -

15 Ortaklara ikinci temettü - -

16 ‹kinci tertip yasal yedek akçe - -

17 Statü yedekleri - -

18 Özel yedekler - -

19 Ola¤anüstü yedek - -

20 Da¤›t›lmas› öngörülen di¤er kaynaklar - -

 - Geçmifl y›l kar› - -

 - Ola¤anüstü yedekler - -

 - Kanun ve esas sözleflme uyar›nca da¤›t›labilir di¤er yedekler - -

Ray Sigorta A.fi. 2008 y›l› önerilen kar da¤›t›m tablosu (TL)

31 Aral›k 2009 31 Aral›k 2008
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